JUNTA GENERAL
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 8 DE MAIG DE 2019.
A la ciutat d’Olot, el dia 8 de maig de 2019, 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.
Josep Maria Corominas Barnadas.
Assisteixen com a membres de la Junta el Sr. Estanis Vayreda i Puigvert, la Sra. Anna
Descals i Tresserras, el Sr. Eduard Llorà i Cullet, el Sr. Josep M. Cros i Roca, el Sr.
Narcis Feixas Balcells, el Sr. Raül Massanella Quiles i la Sra. Núria Zambrano i
Costejà.
Excusa la seva assistència el Sr. Josep Guix i Feixas, el Sr. Josep M. Coma i Punset,
el Sr. Xavier Garcia i Zabal, el Sr. Joan Espona i Agustin, el Sr. Santi Reixach i
Garriga, el Sr. Jordi Cargol i Cros i el Sr. Josep Quintana i Caralt.
També hi són presents la Sra. Ariadna Villegas i Torras, gerent del Consorci Dinàmig,
la Sra. Glòria Gou i Clavera, que actua com a secretaria.
1. - APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l’hora assenyalada, el president declara obert l’acte i del seu ordre es dóna
lectura a l’acta de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat.
2. - DESPATX OFICIAL
Es dóna compte de les reunions i actes als quals ha assistit el President de Dinàmig:
-El dia 29 de març, va rebre la visita de l’Hble. Sra. Àngels Chacon, Consellera
d’Empresa i Coneixement, que va venir a Olot per assistir a l’actes de lliurament de
premis 100% emprenedors que va tenir lloc al Teatre Principal.
Es dóna compte de les reunions i actes als quals ha assistit el Vicepresident de
Dinàmig:
-El dia 20 de març, va assistir a l’entrega de diplomes Empreses Socialment
Responsables que va tenir lloc a la Sala El Torín.
-El dia 29 de març, entrega dels Premis 100% Emprenedors que va tenir lloc a la Sala
El Torín.
Es dóna compte de les reunions i actes als quals ha assistit el President del Consell de
Direcció de Dinàmig:
-El dia 26 de març, va assistir a l’acte de signatura dels convenis 100% Olot, que va
tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Olot.
-El dia 28 de març, va assistir a la presentació de l’estudi d’hàbits de compra i consum
que va tenir lloc a Dinàmig.

-El dia 15 d’abril, va assistir a l’acte de signatura dels convenis de l’ACO, Plaça Mercat
i Hostalatge que va tenir lloc a la Sala Gussinyé de l’Ajuntament d’Olot.
-El dia 29 d’abril, va assistir a una jornada de treball sobre el Pacte FP que va tenir lloc
a l’aula 9 de Can Monsà.
Es dóna compte de les reunions i actes als quals ha assistit el Conseller de Promoció
Econòmica del Consell Comarcal:
- El dia 20 de març, va assistir a l’entrega de diplomes Empreses Socialment
Responsables que va tenir lloc a la Sala El Torín.
El President acaba el despatx valorant de manera positiva la tasca duta a terme per
DinàmiG i aprofita per agrair i acomiadar-se de tots els membres ja que no es presenta
com a candidat a les properes eleccions municipals.
3. - ASSABENTATS.- Assabentats dels decrets dictats darrerament
Es dóna compte dels decrets de presidència dictats des de la darrera Junt General:
Decret

Data

2019LDIG000048 12/03/2019
2019LDIG000049 13/03/2019
2019LDIG000050 18/03/2019
2019LDIG000051 20/03/2019
2019LDIG000052 20/03/2019
2019LDIG000053 20/03/2019
2019LDIG000054 20/03/2019
2019LDIG000055 20/03/2019
2019LDIG000056 20/03/2019
2019LDIG000057 20/03/2019
2019LDIG000058 20/03/2019
2019LDIG000059 20/03/2019
2019LDIG000060 20/03/2019
2019LDIG000061 20/03/2019

Descripció
Aprovar el conveni de col∙laboració entre Olot Televisió i Dinàmig per
la col∙laboració en Garrotxa Emprèn 2019
Sol∙licitud reserva sala d'actes per xerrada despeses hipotecàries, pel
dia 13 de març
Adjudicar el servei de realització del material audiovisual de la Jornada
Territori Socialment Responsable, per import de 1.494,35 €
Aprovació pla de pràctiques alumnes PFI/PTT dins el marc de la Fira de
l'Embotit d'enguany.
Sol∙licitud d'aula a Mas les Mates per desenvolupar accions
formatives.
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Adjudicar el servei de disseny i fabricació de guardons Empresa
Responsable, per import de 2.825,35 €
Adjudica el servei de muntatge i desmuntatge de la instal∙lació
elèctrica de la Fira de l’Embotit 2019, per import de 2.128,80 €
Adjudicar el servei d'edició i la col∙locació de les banderoles
promocionals de la campanya Olotx2, per import de 2.180,42 €
Adjudicar el servei per a la realització de l'actuació de Funkids el dia 24
de febrer en la campanya Olotx2, per import de 3.630 €
Adjudicar els servei per a la realització de les actuacions del Cabal
Musical el dia 23 de febrer de 2019 en la campanya Olotx2, per import
de 6.050€
Adjudicar el servei d'impressió dels fulletons promocionals de la
campanya Olotx2, per import de 1.853,72 €
Adjudicar el servei de publicitat d'un anunci al suplement Què Fem?
de La Vanguardia i d'un anunci a La Vanguardia digital de la campanya
Olotx2, per import de 1.815 €
Adjudicar el servei de falques promocionals de la campanya Olotx2 a
RAC1, per import de 2.988,70€

2019LDIG000062 20/03/2019
2019LDIG000063 20/03/2019
2019LDIG000064 20/03/2019
2019LDIG000065 20/03/2019
2019LDIG000066 20/03/2019
2019LDIG000067 20/03/2019
2019LDIG000068 20/03/2019
2019LDIG000069 26/03/2019
2019LDIG000070 26/03/2019
2019LDIG000071 26/03/2019
2019LDIG000072 28/03/2019
2019LDIG000073 03/04/2019
2019LDIG000074 05/04/2019
2019LDIG000075 05/04/2019
2019LDIG000076 11/04/2019

2019LDIG000077 11/04/2019
2019LDIG000078 11/04/2019
2019LDIG000079 11/04/2019
2019LDIG000080 11/04/2019
2019LDIG000081 12/04/2019
2019LDIG000082
2019LDIG000083
2019LDIG000084
2019LDIG000085

18/04/2019
24/04/2019
24/04/2019
25/04/2019

2019LDIG000086 30/04/2019
2019LDIG000087 30/04/2019
2019LDIG000088 30/04/2019

Adjudicar el servei de la realització de la conferència inaugural
Garrotxa Emprèn, per import de 1.210 €
Adjudicar el servei de sonorització dels concerts de The Artichokes i
Monique Makon de la campanya Olotx2 per import de 1.694 €
Adjudicar el servei de sonorització dels concerts de Lil Russia, Núria
Duran, Patrycia, Raquel Lúa i Lidia Mora & Ruselito de la campanya
Olotx2, per import de 2.843,50 €.
Adjudicar el servei de sonorització del concert de Funkids de la
campanya Olotx2 el diumenge 24 de febrer, per import de 1.911,80 €
Adjudicar el servei de disseny del programa Cua del Drac 2019, per
import de 2.244,55€
Adjudicar el servei de menús de l'organització i els voluntaris de la
sortida de la Trailwalker 2019, per import de 1.280 €
Adjudicar el servei d'organització de la jornada de Networking
Empresarial, per import de 1.960,20€
Aprovar la sol∙licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a
l'organització d'esdeveniments de caràcter firal_Fira del Pessebre 2019
Adjudicar el servei d'assessorament dels usuaris participants dins el
Projecte +60, per import de 2.462,35 €
Aprovació dels convenis de col∙laboració per la utilització de la marca
de territori 100%t
Instància sol∙licitud reserva sala d'actes 11 d'abril de 2019
Adjudicar el servei de Workshop Eventoplus, per import de 2.904 €
Adjudicar el servei per a la realització de l'espectacle Asteroid dins del
cicle d'activitats familiars d'estiu Dijous a les places en família, per
import de 2.178€
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Aprovació de l'ampliació de crèdit de l'AD 1900030001 per al lloguer,
muntatge i desmuntatge de casetes de fusta per la Fira de l'Embotit
2019
Aprovació conveni per la cessió d'espais de Mas les Mates per a
desenvolupar les activitats pròpies del PFI Auxiliar activitats forestals
de l'Escola Pia d'Olot.
Adjudicar el servei de producció i regidoria del festival VEUS 2019, per
import de 1.815 €
Adjudicar el servei de direcció i programació del Festival VEUS 2019,
per import de 3.327,50 €
Aprovació modificació de crèdit_Inversions informàtiques 2019
Adjudicar el servei d'impressió del llibret de les activitats d'estiu, Cua
del Drac 2019, per import de 4.624 €
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Sol∙licitud carpes plegables 7a Cursa de la Moixina
Sol∙licitud carpes plegables‐ St. Jordi
Aprovació conveni Garrotxa Territori Resilent
Adjudicar el servei per a la realització de l'actuació familiar en el marc
de la Cua del Drac 2019, per import de 1.808,95€
Adjudicar el servei d'impressió Guia 5PM, per import de 2.837,47 €
Adjudicar el servei de producció d'espot i vídeos de la Fira Orígens
2019, per import de 1.706,10€

Adjudicar el servei de reportatge fotogràfic de la Fira Orígens 2019,
per import de 1.028,50 €
2019LDIG000090 30/04/2019 Sol∙licitud de la sala d'actes de Dinàmig per sessió formativa
Adjudicar els serveis de consultoria: Elaboració del marc conceptual
2019LDIG000091 30/04/2019 par a la revisió del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i
l'Ocupació de la Garrotxa, per import de 6.715,50 €
2019LDIG000089 30/04/2019

Obert el debat el Sr Raül Massanella fa l’observació que alguns dels decrets que
aproven actes, tals com la Cua de drac o el festival Veus són més activitats culturals
no pas promoció econòmica.
Respon el Sr. Estanis Vayreda que aquests actes sempre s’han organitzat des de
promoció econòmica entenent que dinamitzen la ciutat, afavoreixen el comerç i
potencien les visites de gent de fora
4. - CONVALIDAR DECRETS
Núm. expedient: DG012019000011
Núm. referència: X2019013138
Vista la factura número A/190165 de data 25 de març de 2019, de FRAN.
MONTENEGRO GALINDO, per import de 995,00 euros, per la compra d’un ordinador
portàtil.
Vist que aquesta compra és una inversió, i no està prevista en el pressupost per l’any
2019.
Vist l’informe NI022019000535 de la Gerent de Dinàmig de data 04 d’abril del 2019.
RESOLC:
Primer.- Aprovar la següent modificació de crédit, per import de nou-cents noranta-cinc
euros (995,00€):



Alta despesa : Inversions informàtiques
Baixa despesa: 19.01.241.2269918 Desp.No Subv.Plans Ocupació

Segon.- Exposar al públic la modificació aprovada pel termini que fixa la normativa
vigent.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents
5. - ASSUMPTES URGENTS
Donat que és la darrera sessió de la Junta General del Consorci el Sr. Estanis
Vayreda, el Sr. Eduard Llorà i la Sra. Ariadna Villegas fan un balanç dels projectes i
activitats realitzats per DinàmiG des de la seva creació del desembre del 2016. La
presentació realitzada es pot consultar en el document annex a aquesta acta.
Els principals punts tractats són:

-

Projectes d’abast comarcal (Social lab, Observatori de la Garrotxa, serveis a
ajuntaments, ocupació, empresa i emprenedoria, turisme)

-

Projectes a Olot (esdeveniments a la ciutat, turisme, dinamització comercial i
ocupació)

-

Principals xifres dels dos exercicis (2017 i 2018)

6. - PRECS I PREGUNTES
No consten
7.- APROVACIÓ DE L’ACTA
Donat que és la darrera sessió de la Junta General del Consorci i que la propera Junta
ja serà amb els nous membres un cop constituït el nou ajuntament d’Olot i el nou
Consell Comarcal de la Garrotxa es proposa aprovar la present acta en aquesta
mateixa sessió.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.
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
PRESIDENT

LA SECRETÀRIA

BALANÇ
2017-18
DINÀMIG
AGÈNCIA D'INNOVACIÓ I
DESENVOLUPAMENT DE
LA GARROTXA

01

Projectes
d'abast comarcal
SOCIAL LAB GARROTXA

Plataforma per atraure i desenvolupar respostes innovadores a reptes socials
complexes de la comarca així com projectar els aprenentatges i l experiència local
en innovació socials a altres territoris:
'

Finançament innovador per a la rehabilitació d habitatges estalvi energètic i
accessibilitat EUROPACE
Millora de les oportunitats dels joves de la comarca als quals el sistema no ha
donat una resposta adequada. ESCOLA DE NOVES OPORTUNITATS
Igualtat d oportunitats des de la infància EN CURS

-

'

(

) -

-

-

-

'

-

OBSERVATORI DE LA GARROTXA

5 edicions

(

)

Conjuntament amb el CASG, SIGMA i Parc Natural i amb la col•laboració de 19
entitats. Actualment en revisió profunda agafant com a marc de referència els
Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Resiliència territorial. Les 23
primeres edicions varen ser liderades per EURAM
SERVEIS A AJUNTAMENTS

Prestació de serveis especialitzats en desenvolupament econòmic local de manera
mancomunada entre 3 municipis per a una major optimització de recursos Vall
d en Bas, Sant Feliu de Pallerols, Santa Pau
(

'

)

Proves pilot Les Planes d Hostoles, Sant Jaume de Llierca
(

'

Serveis de selecció de personal

)

02

Projectes
d'abast comarcal

OCUPACIÓ

Estudi del Mercat de Treball de la Garrotxa 2017
(

)

Pacte per la Formació Professionalitzadora i l Ocupació de la Garrotxa 2018
'

(

)

Metodologia d Orientació i Inserció per competències
'

Speed Datings supermercats, indústria, hostaleria, activitats turístiques, comerç
(

)

Col.lectius cronificats a l atur:
'

1 Nous models d acompanyament, alt índex d inserció
)

'

'

2 Estudi per identificar les diferents oportunitats de negoci a la comarca que
podrien donar sortida a aquests col.lectius a través de fórmules com les empreses
d inserció o treball amb suport.
)

'
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Projectes
d'abast comarcal

EMPRESA I EMPRENEDORIA

Reformulació del servei
Consolidació Setmana de l’Emprenedoria
Servei de Coworking. Posta en marxa 2019
Jornada Anual de foment de la Responsabilitat Social Empresarial
Forums Industrials. Replicar a Polígons de la Garrotxa el model Fòrum de Bianya
www.poligonsgarrotxa.cat.

TURISME

Integració tècnics Turisme Olot i Turisme Garrotxa, fet que ha permès la simplificació
d estructures, el treball conjunt i la rendibilització de recursos humans i econòmics
’

Integració del projecte Reunions entre Volcans al Servei d Innovació i Producte
Turístic
'

Projectes turístics comuns Pla de foment, FEDER...
(

)

04

Projectes
a Olot
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Organització de les 5 fires de la ciutat Fira Embotit, Fira de la Primavera,
Fira de Sant Lluc, Fiar Orígens i Fira del Pessebre
(

)

Organització d esdeveniments i activitats de promoció de la ciutat,
destacant el Festival Veus i l Olotx2.
'

'

Gestió mercat setmanal de producte fresc. Ubicació al nou firal
TURISME

Coordinació de l oficina de turisme d Olot i gestió de les xarxes socials de
Turisme Olot
'

'

Coordinació projecte Espai de restauració a Sant Francesc.

05

Projectes
a Olot
COMERÇ

Taller dels Sastres amb l objectiu de dinamitzar una zona del centre de la
ciutat C dels Sastres i fomentar l emprenedoria en l àmbit de l artesania.
“

”

(

/

’

)

’

’

’

Iimpuls de la promoció de les activitats comercials i de serveis
Projecte Espais Actius per afavorir l adequació i l ocupació de locals comercials
buits.
'

'

Dinamització Plaça Mercat d'Olot

Model de referència en dinamització del comerç a 39 municipis de Catalunya
a més de 150 comerciants d Olot per tal de conèixer les
seves necessitats, objectius i inquietuds i proposar accions de millora.
Enquesta Comerç Plus

'

Enquesta hàbits de consum del comerç de la ciutat En curs
-

OCUPACIÓ

Sol•licitud, gestió i coordinació de plans ocupacionals dirigits a diferents
col•lectius amb dificultats d inserció.
'

El Projecte 60. Assessorament personalitzat per valorar la situació d accés a la
jubilació i possibles accions de millora.
+

'
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1.660

DinàmiG en
Xifres

nous usuaris al Mas les Mates
en 157 sessions d acollida i
1.521 usuaris de l aula oberta de
recerca de feina. 1.309 han rebut
orientació individualitzada
77 Olot, 18 Resta comarca.
47 dones, 53 homes
'

'

%

%

%

%

OCUPACIÓ

186
usuaris han seguit un itinerari
d orientació per competències amb
una inserció del 62 i amb un ajust
del 91 amb el seu objectiu laboral
'

%

%

-

2.555.612
euros en gestió de programes del
servei d ocupació de Catalunya que
han permés atendre 973 persones
aturades i contractar ne directament
a 218
'

-

667
ofertes de feina gestionades que
han permès inserir a 719 candidats
80 d Olot i 20 resta comarca
(

%

'

%

)

1.685
entrevistes breus entre empreses i
candidats interessats a treballar
en 4 speed datings realitzats en
menys de 3 hores

64
seleccions per competències
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DinàmiG en
Xifres

489

emprenedors atesos
52 Olot 48 comarca
39 Homes, 61 dones
%

%

%

%

49
empreses creades a través del
servei d empresa i emprenedoria
67 Olot, 33 Comarca
45 Homes, 55 dones

EMPRESA

'

%

%

%

%

41
acompanyaments en fase de
consolidació.
46 Olot, 54 Comarca
34 Homes, 66 dones
%

%

%

%

84
accions formatives en l àmbit
d empresa i emprenedoria i més
de 680 assistents
'

'

+1.500
Participants a la Setmana de
l Emprenedoria en 30 activitats
'

131
accions de consolidació empresarial
i 41 actes i jornades de temàtica
empresarial
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DinàmiG en
Xifres

ACTUACIONS A OLOT

32

activitats de promoció de la ciutat
d Olot
'

880
Expositors a les Fires organitzades a
Olot
-

+16.000
Vistants a la Fira Orígens

93,3%
Índex de satisfacció dels visitants a
les fires d Olot
'

+400
accions de promoció d activitats
comercials i serveis a Olot.
'

49.457
visitants atesos a l oficina
d informació turística d Olot
'

'

'

81
contractacions en plans
ocupacionals a Olot
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ACTUACIONS A
MUNICIPIS

DinàmiG en
Xifres
24
projectes o actuacions realitzades
en l àmbit del desenvolupament
econòmic local a 3 ajuntaments de
la comarca Sant Jaume, Santa Pau i
Sant Feliu
'

(

)

23
empreses participants als Forums
d'Empresa de Polígons. Pla de Baix
i Poliger

41
processos de selecció per
competències a 6 ajuntaments
diferents i el Consell Comarcal

19
empreses del territori
col·laboradores directes en
projectes d ocupació 11 Olot i 8
comarca
'

)

(
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DinàmiG en
Xifres
DinàmiG ha executat en aquests 2 anys en pressupost propi una despesa total de
1.552.912,31 euros i un ingrés de 1.621.381,83 euros

No obstant, la despesa global
gestionada ha estat de 5.114.636
euros , repartit entre el propi pressupost
30 i en els pressupostos dels ens
consorciants, Ajuntament d Olot 62 i
Consell Comarcal 7 .

DinàmiG
30%

(

%)

'

(

%)

%)

Ajuntament Olot
62%

Consell Comarcal
7%

El 53 de la despesa s ha
finançant amb recursos externs
(2.740.035 euros). Aquests
ingressos provenen
Recursos propis
majoritàriament de la
46%
Generalitat, de manera especial
el Servei d Ocupació de
Catalunya 45 , la Diputació
de Girona 4 i ingressos per
gestió 4 .
%

(

'

Generalitat
45%

'

(

(

(

%)

%)

%)

Preus públics
5%

Diputació
4%

