JUNTA GENERAL
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2019
L’Alcalde d’Olot dóna la benvinguda a la sessió i s’inicia una ronda de presentacions
entre tots els assistents.
Seguidament la gerent de DinàmiG fa una breu explicació sobre l’entitat, els seus
objectius, àmbits d’actuació, òrgans de govern, i els serveis i projectes que ofereix a la
ciutadania.
Assisteixen el Sr. Josep Berga i Vayreda, el Sr. Estanis Vayreda i Puigvert, la Sra.
Gemma Canalias i Rafel, la Sra. Gemma Pujolar i Busquets, la Sra. Adriana Francés i
Planellas, la Sra. Iolanda Suescun i Pérez, el Sr. Jaume Mir i Bagó, la Sra. Adriana
Roca Collell, el Sr. Santi Reixach i Garriga, la Sra. Maria Vidal i Jodar, el Sr. Jordi
Cargol i Cros, la Sra. Isabel Rigat i Aulí, el Sr. Lluis Riera i Callís i el Sr. Josep Guix i
Feixas.
Excusa la seva assistència el Sr. Pere Vila i Frigola.
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.
Tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia.

1. - CONSTITUCIÓ I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI
DINÀMIG.
Núm. de referència : X2019035267
A la ciutat d’Olot, el dia 25 de setembre de 2019 a les 19:00h, es reuneix els membres
que hauran de constituir el Consorci DINÀMIG amb l’objecte de dur a terme la sessió
constitutiva convocada pel dia d’avui.
Les entitats que componen el Consorci Dinàmig segons l’article 3 dels Estatuts són:
- Consell comarcal de la Garrotxa
- Ajuntament d’Olot
Ambdues entitats han presentat certificació dels seus plenaris sobre la designació dels
seus representants, essent:
Per part del Consell Comarcal de la Garrotxa, sis representants:
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Santi Reixach i Garriga
Sr. Pere Vila i Frigola
Sra. Maria Vidal i Jodar
Sr. Jordi Cargol i Cros
Sra. Isabel Rigat i Aulí
Sr. Josep Guix i Feixas
Sr. Lluís Riera i Callís

Per part de l’Ajuntament d’Olot, set representants:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Josep Berga i Vayreda
Sr. Estanis Vayreda i Puigvert
Sra. Gemma Canalias i Rafel
Sra. Gemma Pujolar i Busquets
Sra. Adriana Francés i Planellas
Sra. Iolanda Suescun i Pérez
Sr. Jaume Mir Bagó
Sra. Adriana Roca Collell

Els membres presents a la sessió accepten el càrrec i en prenen possessió
Per tot això exposat es proposa:
Primer.- Constituir formalment la Junta General de L’Agència d’Innovació i
Desenvolupament de la Garrotxa- Dinàmig, amb els membres presents en l’acte i que
accepten el càrrec pel qual han estat nomenats.
Segon.- La Junta General es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un terç del
nombre legal dels seus membres, que en cap cas podrà ser inferior a tres.
Tercer.- Traslladar aquests acords, al Consell Comarcal de la Garrotxa i a l’Ajuntament
d’Olot.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents

2. - NOMENAMENT DEL PRESIDENT I VICEPRESIDENT DEL CONSORCI
Núm. de referència : X2019035275
Tal i com assenyalen els Estatuts de DinàmiG, s'ha de procedir al nomenament de les
persones que ostentaran la presidència i la vicepresidencia, i que de conformitat amb
els articles 15 i 17 deis Estatuts:

• LA PRESIDENCIA, serà exercida per l'Alcalde de I'Ajuntament d'Olot.
•

LA VICEPRESIDENCIA, serà exercida pel President del Consell Comarcal de
la Garrotxa.

Per tot això exposat es proposa:
Primer.- Nomenar el Sr. Josep Berga i Vayreda com a President del Consorci
DinàmiG.
Segon.- Nomenar el Sr. Santi Reixach i Garriga com a Vicepresident del Consorci
DinàmiG.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents

El President exposa que en el cas dels altres dos consorcis, la direcció del SIGMA
recau en el President del Consell Comarcal i en el cas del Consorci d’Acció Social la
meitat del mandat a l’alcalde d’olot i l’altra meitat al Consell Comarcal. D’aquesta
manera s’estableix un equilibri entre les dues administracions locals.

3. - CONSTITUCIÓ I COMPOSICIÓ CONSELL DE DIRECCIÓ DE DINÀMIG
Núm. de referència : X2019035141
Vistos els articles 18, 19 i 20 dels estatuts de DinàmiG que regulen la composició i
funcionament del Consell de Direcció.
En relació a l’expedient DRJG2019000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el president del Consorci DINÀMIG, proposa a la Junta General del
Consorci , l’adopció dels següents acords:
Primer.- Crear el Consell de Direcció, òrgan de suport, consulta i assistència a la
Presidència, Vicepresidència i Gerència, espai de coordinació i seguiment destinat a la
deliberació i formulació de propostes en els diferents àmbits de treball de Dinàmig.
Segon.- Determinar la composició del Consell de Direcció i el nomenament dels seus
membres
•
•
•
•
•
•
•

Estanis Vayreda i Puigvert, com a representant de l’Ajuntament d’Olot
Pere Vila i Frigola, com a representant del Consell Comarcal
Sergi Martí i Arau, com a gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa
Ariadna Villegas i Torras, com a gerent de DinàmiG
Jordi Terrades i Burinol, com a representant d’ADRINOC
Un representant de Turisme Garrotxa
Un representant de la Fundació d’Estudis Superiors

Tercer.- Nomenar al Sr. Estanis Vayreda i Puigvert, President del Consell de Direcció
de Dinàmig.
Quart.- Els membres pendents de designar es nomenaran per decret de Presidència i
es donarà compte a la primera Junta que se celebri.
Cinquè.- 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

4. - COMPOSICIÓ I CONSTITUCIÓ JUNTA TERRITORIAL DE DINÀMIG
Núm. de referència : X2019035142
Vistos els articles 12, 13 i 14 dels estatuts de DinàmiG que regulen la composició i
funcionament de la Junta Territorial.

En relació a l’expedient DRJG2019000004, 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.- Crear una Junta Territorial, òrgan destinat a la deliberació i consens de les
actuacions, projectes i pressupost de Dinàmig. També serà un espai de coordinació i
seguiment destinat a la deliberació i formulació de propostes en els diferents àmbits de
treball de Dinàmig.
Segon.- Determinar la composició de la Junta Territorial i el nomenament dels seus
membres
•
•
•
•
•
•
•
•

Estanis Vayreda i Puigvert, com a representant de l’Ajuntament d’Olot
Pere Vila i Frigola, com a representant del Consell Comarcal
Dos representants dels ajuntaments de la Comarca
Òscar Rodríguez i Sadurní, com a representant d’Euram
Representant del Foro de Bianya
Representant de l’Associació d’Hostalatge
Representant del sindicat CCOO
Xavier Casas i Roqué, com a representant del sindicat UGT

Tercer.- El membres pendents de designar es nomenaran per decret de Presidència i
es donarà compte a la primera Junta que se celebri.
Quart.- Donar publicitat a l’acord mitjançant edicte publicat al BOP i a la seu de
DinàmiG
El Sr. Josep Guix demana perquè a la Junta Territorial hi ha representació d’EURAM i
no d’altres patronals més importants com Foment o PIMEC. El Sr. Estanis Vayreda
explica que s’ha pensat em que la participació a la Junta Territorial ha de ser amb
membres que representin i coneguin millor el territori, com és el cas d’Euram o el Foro
de Bianya, entitats que treballen des de i per al territori de la Garrotxa
La Sra. Adrianna Roca proposa introduir un nou membre a la Junta, en concret un
representant de la CNT. El Sr. Vayreda respon que els sindicats que actualment tenen
presència a la Junta són CCOO i UGT donat que són els que tenen major nombre de
representants sindicals. A la Junta es busca incorporar es actors més representatius i
actius en el territori, fins i tot en poden formar part persones a nivell individual si es
creu que poden aportar a l’estratègia i actuacions de l’entitat. Tota manera es miraran
les dades, s’exposaran en la propera Junta General i es decidirà si s’accepta la nova
proposta.
Tancat el debat i sotmès la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.

5. - CELEBRACIÓ I RÈGIM DE SESSIONS 2019
Núm. de referència : X2019035143
Vist l’article 25 dels estatuts de DinàmiG que regula el Funcionament de les sessions
dels òrgans col·legiats.

En relació a l’expedient DRJG2019000005, 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.- Informa que les sessions ordinàries de la Junta General se celebraran un cop
al trimestre, segons calendari adjunt per a l’exercici 2019.
Segon.- Informa que les sessions ordinàries de la Junta Territorial se celebraran amb
caràcter bimensual, segons calendari adjunt per a l’exercici 2019.
Tercer.- Informa que les sessions ordinàries del Consell de Direcció se celebraran amb
caràcter mensual, segons calendari adjunt per a l’exercici 2019.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents
La Gerent informa que les properes sessions previstes per aquest any 2019 son:
• Junta General- 11 de desembre
• Junta Territorial- 25 de novembre
• Comissió informativa Junta General- 3 de desembre

6. - DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS I DE SIGNATURA
Núm. de referència : X2019035236
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.
En relació a l’expedient DRJG2019000006, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el president del Consorci DINÀMIG, proposa a la Junta General del
Consorci , 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 igual o 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 igual o superior
superior a 5.000 euros +IVA i no superi l’import de 40.000,00 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 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 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.- Delegar les següents atribucions de Presidència al President del Consell de
Direcció:
-aprovar i signar convenis.
-aprovar sol·licitar, acceptar i justificar subvencions i ajuts i signar tota la documentació
relacionada.

Quart.- Els actes adoptats per delegació inclouran abans de la signatura les paraules
“per delegació” indicant la data de resolució de la delegació.
Cinquè.- 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

7. - DESPATX OFICIAL
Es dóna compte de les reunions i actes als quals ha assistit el President de Dinàmig:
-

El 15 de juny, va assistir a l’acte d’inauguració del Shopping Nit, que va tenir
lloc a les escales de l’església de Sant Esteve.
El 25 de juny, va assistir a la reunió del Patronat Kreas que va tenir lloc a Can
Monsà.
El 17 de juliol, va ser present a l’acte d’inauguració del Coworkig, ubicat al núm.
5 del c/ Aigua.
I finalment, el 22 de juliol, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent del
clúster carni Innovacc.

Es dóna compte de les reunions i actes als quals ha assistit el President del Consell de
Direcció de Dinàmig:
-

El 18 de març, va assistir a la presentació del Garrotxa Emprèn, que va tenir
lloc a la Sala Torín.
El 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 estudi hàbits de compra i
consum, que va tenir lloc a Dinàmig.
El dia 1 d’abril, va tenir reunió amb les empreses del Pla de Baix.

-

El dia 29 d’abril, va assistir a la reunió de Pacte FP, que va tenir lloc a Can
Monsà.
El dia 2 de juliol, reunió amb empreses de fabricació mecànica dins el projecte
2es oportunitats.
El dia 10 de juliol, reunió plenària Pacte FP a Can Monsà.
El dia 25 de juliol, reunió Polígon Pla de Baix a la Sala Gussinyé.

8. - ASSABENTATS.- Assabentats dels decrets dictats darrerament
Es dóna compte dels decrets de presidència dictats des de la darrera Junt General:
Decret

Data

2019LDIG000111 29/05/2019
2019LDIG000125 20/06/2019
2019LDIG000109 20/05/2019
2019LDIG000096 09/05/2019
2019LDIG000151 24/07/2019
2019LDIG000156 01/08/2019
2019LDIG000092 09/05/2019
2019LDIG000093 09/05/2019
2019LDIG000147 24/07/2019
2019LDIG000118 04/06/2019
2019LDIG000149 24/07/2019
2019LDIG000142 24/07/2019
2019LDIG000150 24/07/2019
2019LDIG000148 24/07/2019
2019LDIG000107 20/05/2019
2019LDIG000145 24/07/2019
2019LDIG000152 25/07/2019

Descripció
Adjudicar el servei d'assegurança anual de les oficines de Dinàmig,
per import de 1.229,36€
Adjudicar el servei de disseny i maquetació Observatori 2019, per
import de 1.367,30 €
Adjudicar el servei per a la realització l'espectacle Sin Remite dins la
programació de la Cua del Drac en el marc de l'activitat A les places
en família!, per import de 1.724,25 €
Adjudicar el servei de l'actuació del grup de música Doctor Prats per a
la realització d’un concert el dia 1 de maig, per import de 6.050€
Adjudicar el servei preventiu (una ambulància i dos tècnics) per a la
Fira de Sant Lluc 2019, per import de 1.258,40€
Adjudicar el servei de vigilància de la Fira de Sant Lluc 2019, per
import de 1.732,72 €
Adjudicar el servei de disseny gràfic i direcció d’art de la Fira Orígens
2019, per import de 3.509€
Adjudicar el servei de disseny i programació web de la Fira Orígens
2019, per import de 3.509€
Adjudicar el servei de falques de ràdio a RAC1 per a la promoció de la
Fira Orígens 2019, per import de 3.567,08€
Adjudicar el servei de lloguer, muntatge i desmuntatge d'una carpa
per a la realització de la Fira Orígens 2019, per import de 12.974,65€
Adjudicar el servei de publicitat a Catalunya Ràdio per a la promoció
de la Fira Orígens 2019, per import de 1.581,01€
Adjudicar el subministrament de 3.500 bosses de roba de
marxandatge per a la Fira Orígens 2019, per import de 3.599,75 €
Adjudicar el servei de publicitat a El Punt AVUI per a la promoció de la
Fira Orígens 2019, per import de 1.875,50€
Adjudicar el servei de publicitat a TV3 de la Fira Orígens 2019, per
import de 3.332,34€
Adjudicar el servei de gestió de les xarxes socials del festival VEUS
2019, per import de 1.752,08 €
Adjudicar el servei de la sessió golfa a càrrec de BARCELONA SOUL
CHOIR en el marc del festival VEUS 2019, per import de 2.420€
Adjudicar el servei de la sessió golfa de THE TRIBULETTES en el marc
del festival VEUS 2019, per import de 3.993 €

2019LDIG000133 12/07/2019
2019LDIG000146 24/07/2019
2019LDIG000128 28/06/2019
2019LDIG000143 24/07/2019
2019LDIG000144 24/07/2019
2019LDIG000108 20/05/2019
2019LDIG000106 20/05/2019
2019LDIG000153 25/07/2019
2019LDIG000110 20/05/2019
2019LDIG000097 13/05/2019
2019LDIG000130 03/07/2019
2019LDIG000095 09/05/2019
2019LDIG000123 19/06/2019
2019LDIG000099 14/05/2019
2019LDIG000129 28/06/2019
2019LDIG000114 29/05/2019
2019LDIG000101 14/05/2019
2019LDIG000139 22/07/2019
2019LDIG000132 11/07/2019
2019LDIG000103 20/05/2019
2019LDIG000122
2019LDIG000119
2019LDIG000117
2019LDIG000160

11/06/2019
04/06/2019
03/06/2019
01/08/2019

2019LDIG000141 24/07/2019
2019LDIG000121 11/06/2019
2019LDIG000127 21/06/2019
2019LDIG000140 22/07/2019
2019LDIG000154 26/07/2019
2019LDIG000134 18/07/2019

Informe amb relació a la contractació del grup vocal LES BRÜNETTES
en el marc del festival VEUS 2019 6534€
Adjudicar el servei de l'actuació de XIULA en el marc del festival VEUS
2019, per import de 1.815€
Adjudicar el servei de l'actuació del grup vocal ACCENT en el marc del
festival VEUS 2019, per import de 10.406€
Adjudicar el servei de l'actuació del grup vocal BEAT VOICES en el
marc del festival VEUS 2019, per import de 786,50€
Adjudicar el servei de l'actuació d'Elena Gadel a la 1a Nadala de l'Any
en el marc del festival VEUS 2019, per import de 2.117,50€
Adjudicar el servei de reportatge fotogràfic del festival VEUS 2019,
per import de 1.452 €
Adjudicar el servei de vídeo i espot del festival VEUS 2019, per import
de 2.988,70 €
Adjudicar l'actuació del grup DOMISOL SISTERS en el marc del festival
VEUS 2019, per import de 4.598€
Adjudicar el servei de l'actuació musical per l'acte de lliurament dels
Premis 100% Emprenedors, per import de 1.530 €
Adjudicar el servei d'impressió de mapes Olot- Garrotxa, per import
2.400 €
Adjudicar el servei fotogràfic catàleg experiències 2019, per import de
1.815€
Adjudicar el servei impressió guies tot garrotxa, per import de 3.200 €
Adjudicar el subministrament de gasoil C per les oficines de Dinàmig,
per import de 2.948€
Ampliació AD - Trailwalker 2019
Aprovació ampliació AD núm.- 1900113001
Aprovació baixa AD_ Promoció de la Ciutat
Informe amb relació a l'ampliació AD - Confecció dels guardos
d’Empresa Responsable
Informe amb relació a l'ampliació AD - impressió Activitats estiu 2019
Informe devolució Quota associació Mentors Olot
Informe per a la devolució de 58,30 € a la Sra. Montserrat Llort Rosell
per un pagament erroni.
Aprovació conveni de pràctiques de la Sra. Aicha Simaha Joberteh
Aprovació conveni de pràctiques de la Sra. Lia Expósito Fernández
Aprovació conveni de pràctiques del Sr. Max Oliveras Alonso
Aprovació conveni Projecte Itinerànnia
Aprovació de l'adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció
Econòmica (XSLPE) 2020-2023.
Aprovació del conveni per l'ús del Claustre del Carme per dur a terme
el concert de celebració del centenari de l'Escola Municipal de Música
Aprovació incorporar al pressupost l'aportació del Consell Comarcal
de la Garrotxa
Aprovació modificació de crèdit compra material informàtic
Aprovació modificació de crèdit contractació suport execució fires
Aprovació modificació de crèdit IFS

2019LDIG000100
2019LDIG000135
2019LDIG000157
2019LDIG000105

14/05/2019
18/07/2019
01/08/2019
20/05/2019

2019LDIG000167 05/09/2019
2019LDIG000155
2019LDIG000164
2019LDIG000098
2019LDIG000115
2019LDIG000126
2019LDIG000131
2019LDIG000136
2019LDIG000161
2019LDIG000166

26/07/2019
19/08/2019
14/05/2019
03/06/2019
20/06/2019
03/07/2019
22/07/2019
02/08/2019
05/09/2019

2019LDIG000112 29/05/2019
2019LDIG000113 29/05/2019
2019LDIG000165 02/09/2019
2019LDIG000124 19/06/2019
2019LDIG000104 20/05/2019
2019LDIG000162 02/08/2019
2019LDIG000120 11/06/2019
2019LDIG000158 01/08/2019
2019LDIG000159 01/08/2019
2019LDIG000094 09/05/2019
2019LDIG000116 03/06/2019
2019LDIG000102 20/05/2019
2019LDIG000163 19/08/2019
2019LDIG000138 22/07/2019
2019LDIG000137 22/07/2019

Aprovació modificació de crèdit mobiliari DinàmiG
Modificació de crèdit 150€ - Pagament lloguer sala Fundació Bunka
Modificació de crèdit IFS Seguretat les mates
Modificació de crèdit inversions mobiliari Dinàmig.
Modificació de crèdit: incorporació IFS Inversions Monsacopa:
14.747,36€
Aprovació preus públics del Festival VEUS 2019
APROVAR LA RELACIÓ D'OBLIGACIÓ DE DESPESES
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Pagament ajuts de transport participants al Programa Projectes
Singulars 2018
Pagament despeses de transport Programa Projecte Singulars 2018
Pagament Fundació Bunka. Lloguer sala 150€
Pagament Premis 100% Emprenedors 2019
Pagament urgent jornades Oficines de Turisme Núria Valverde
Llorach
Retorn fiança carpes plegables pel Talent Volcànic del dia 25 de juliol
de 2019
Retorn fiança carpes.- Tapòdrom de la Ruta de les Tapes
Retorn fiança cessió carpes plegables pel Talent Volcànic del dia 25 de
juliol de 2019
So·licitud carpes plegables Dinàmig.- Diferents actes de les FDT19
Sol·licitud carpes plegables 7a Cursa de la Moixina_Retorn fiança
Sol·licitud carpes plegables pel Talent Volcànic del dia 25 de juliol de
2019
Sol·licitud carpes plegables.- Tapòdrom de la Ruta de les Tapes
Sol·licitud de la sala d'actes pel 22/08/2019
Sol·licitud d'espais Sala de reunions a nom de Gabinet Permar, SL per
el dia 25/07/2019
Sol·licitud reserva espais- sala d'actes Gabinet Permar per el dia 23 de
juliol de 2019

El Sr. Josep Guix esposa que no estan d’acord en que les despeses per publicitat de
la Fira Orígens siguin al voltant dels 10.000€, ho troba excessiu, així com en els criteris
d’elecció dels mitjans en els quals es fa publicitat. També pensen que la despesa del
Festival Veus (uns 35.000€ en contractació de grups vocals) és elevada, i que
actualment donades les dificultats pressupostàries no és un bon moment per realitzar
aquestes despeses.

9. - CONVALIDAR DECRETS
Núm. expedient: DG012019000016
Núm. referència: X2019017744
Vista la necessitat de comprar una taula d’oficina.
Vist que aquesta compra és una inversió, i no està prevista en el pressupost per l’any
2019.
RESOLC
Primer.- Aprovar la següent modificació de crèdit segons detall:

Alta despesa:
• (crear) Inversions mobiliari Dinàmig
Baixa despesa:
• 19.01.430.220000 Material d’oficina
Segon.- Exposar al públic la modificació aprovada pel termini que fixa la normativa
vigent.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera Junta General que es celebri.

Núm. expedient: DG012019000020
Núm. referència: X2019019813
Vista la necessitat de comprar una taula d’oficina.
Vist que aquesta compra és una inversió, i no està prevista en el pressupost per l’any
2019.
Vist el Decret número 2019LDIG000100 de data 14 de maig de 2019, per el qual es
resolia l’aprovació de la modificació de crèdit per la compra de despesa de mobiliari i
vist l’error detectat en el punt primer de l’esmentat decret.
RESOLC
Primer.- Deixar sense efecte el Decret número 2019LDIG000100 amb número
d’expedient DG012019000016 de data 14 de maig de 2019.
Segon.- Aprovar la següent modificació de crèdit segons detall, per import de 412
euros (quatre-cents dotze euros).
Alta despesa:
• (crear) Inversions mobiliari Dinàmig
Baixa despesa:
• 19.01.430.220000 Material d’oficina

Tercer.- Exposar al públic la modificació aprovada pel termini que fixa la normativa
vigent.
Quart.- Donar compte d’aquest decret en la propera Junta General que es celebri.

Núm. expedient: DG012019000035
Núm. referència: X2019027896
Donat que es requereix comprar una projector per l’Aula del Mas les Mates i diversos
teclats per l’àrea Empresa i per l’àrea de Promoció de la Ciutat, i vist el pressupost
A/190355 de data 10/07/2019 de l’empresa Francesc Montenegro Galindo.
Vist que aquesta compra és una inversió, i no està prevista en el pressupost de
DinàmiG per l’any 2019.
Vist que a la partida Inversions Informàtiques no hi ha crèdit suficient per cobrir la
totalitat de la despesa.
RESOLC
Primer.- Aprovar la següent modificació de crèdit segons detall:
ALTA DESPESA:
• 19.01.491.63601 Inversions informàtiques Dinàmig per import de 463,72 €
BAIXA DESPESA:
• 19.01.241.2269917 Ocupació per import de 358,99 €
• 19.01.430.220020 Manteniment Equips Informàtics 104,73 €
Segon.- Exposar al públic la modificació aprovada pel termini que fixa la normativa
vigent.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera Junta General que es celebri.

Núm. expedient: DG012019000038
Núm. referència: X2019029412
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 d’Olot, Sra. Judit Reixach de data 11 de juny de 2019.
RESOLC
Primer.- Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents al Festival
VEUS per l’any 2019 següents:

Proposta

Lloc

Data

Entrada a taquilla

Entrada anticipada
15 € / 13 € / 11 €

Entrada amb dte.
corals

Concert Les Brunettes

Teatre Principal d'Olot

5 de desembre

18 € / 15 € / 13 €

13 € / 11 € / 9 €

Sessió golfa The Tribulettes

Sala El Torin

5 de desembre

10 €

8€

7€

Taller Humanophones

Sala El Torin

6 de desembre

15 €

13 €

10 €

Concert Humanophones

Teatre Principal d'Olot

6 de desembre

15 € / 12 € / 10 €

12 € / 10 € / 8 €

10 € / 8 € / 6 €

10 €

8€

7€

Sessió golfa BCN Soul Choir Sala El Torin

08/12/2018

Taller Nacho Melus

Sala El Torin

08/12/2018

15 €

13 €

10 €

Concert Accent Vocal

Teatre Principal d'Olot

09/12/2018

20 € / 18 € / 15 €

18 € / 15 € / 13 €

15 € / 13 € / 11 €

Sessió golfa Domisol Sisters

Sala El Torin

09/12/2018

10 €

8€

7€

Paquet VEUS

-

Del 5 al 8 de desembre

50 €

50 €

50 €

Segon.- Convalidar aquest decret en la propera Junta General que es celebri.
10. - APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2018 DEL CONSORCI
DINÀMIG.
Núm. de referència : X2019036562
En relació a l’expedient DRJG2019000013, 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.- Aprovar el compte general del Consorci Dinàmig de l’exercici 2018 una
vegada ha estat revisat per la Comissió Especial de Comptes i ha estat a exposició
pública tal com disposa la normativa vigent sobre les Hisendes Locals.
Segon.- Trametre el compte a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de
Catalunya abans del 15 d’octubre d’enguany per donar compliment, també, al que
disposa la normativa.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents

11.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ I TRESORERIA DEL
PRIMER I SEGON TRIMESTRE DE L'ANY 2019 D'ACORD AMB EL QUE
ESTABLEIX LA LLEI 15/2010 DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT
Núm. de referència : X2019035560
En relació a l’expedient DRJG2019000009, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el president del Consorci DINÂMIG, proposa a la Junta General del
Consorci , l’adopció dels següents acords:
Donar compte del informes:
INFORME DE TRESORERIA, SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE
MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A TERME PER PART DE DINÀMIG,
DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.

L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, referent a la morositat de les administracions públiques,
determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que
inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en
les que s’estigui incomplint aquest termini determinat.
L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la
mateixa llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el
deutor ha de complir és:
“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de
comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des
de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el
termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació
o verificació dels béns o serveis ...”
El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
previstos en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera,
En concret, l’article 5 d’aquest RD 635/2015, modificat pel Reial Decret 1040/2017 de
22 de desembre, en establir el càlcul del període mig de pagament, esmenta que
s’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de la
data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat dels béns lliurats o
serveis prestats fins a la data del pagament material per part de l’administració.
Aquest informe és referit al tercer trimestre natural de 2018, i detalla el volum total
de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el
volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també
entre els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total
de documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen
l’obligació comptable reconeguda.
En resum:
DINAMIG
1T 2018

2T 2018

3T 2018

4T 2018

1T 2019

PAGAMENTS
Termini de pagament des de la data de registre
factura
Termini de pagament des de la data conformitat
factura
TOTAL PAGAT dins el trimestre
PENDENTS
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de
reg.fra.)
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de
conform.)
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del
trimestre

36.20

35.51

31.92

27.08

35.47

18.94

20.44

24.46

419.655,35

151.230,98

104.182,06

365.634.72

295.934,70

31.02

47.20

16.58

16.23

20.61

9.89

5.98

13.14

22.964,70

219.406,81

60.599,93

82.004.35

27.954,77

S’emet aquest informe, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
INFORME DE TRESORERIA, SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE
MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A TERME PER PART DE DINÀMIG,
DURANT EL SEGON TRIMESTRE DE 2019.
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, referent a la morositat de les administracions públiques,
determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que
inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en
les que s’estigui incomplint aquest termini determinat.
L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la
mateixa llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el
deutor ha de complir és:
“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de
comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des
de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el
termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació
o verificació dels béns o serveis ...”
El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
previstos en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera,
En concret, l’article 5 d’aquest RD 635/2015, modificat pel Reial Decret 1040/2017 de
22 de desembre, en establir el càlcul del període mig de pagament, esmenta que
s’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de la
data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat dels béns lliurats o
serveis prestats fins a la data del pagament material per part de l’administració.
Aquest informe és referit al segon trimestre natural de 2019, i detalla el volum total
de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el
volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també
entre els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total
de documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen
l’obligació comptable reconeguda.
En resum:
DINAMIG
2T 2018

3T 2018

4T 2018

1T 2019

2T 2019

PAGAMENTS
Termini de pagament des de la data de registre
factura
Termini de pagament des de la data conformitat
factura

35.51

31.92

27.08

35.47

32.79

18.94

20.44

24.46

19.45

TOTAL PAGAT dins el trimestre
PENDENTS
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de
reg.fra.)
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de
conform.)
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del
trimestre

151.230,98

104.182,06

365.634.72

295.934,70

142.399,46

47.20

16.58

16.23

20.61

9.04

9.89

5.98

13.14

3.08

22.964,70

219.406,81

60.599,93

22.786,42

27.954,77

S’emet aquest informe, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

12. - PREUS PÚBLICS
12.1. - Aprovació preu públic Fira Sant Lluc- Mercat de creadors La Iera
Núm. de referència : X2019035605
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 Ferres amb data 12 de
setembre.
En relació a l’expedient DRJG2019000010, 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 al Mercat de
creadors La Iera dins la Fira de Sant Lluc per l’any 2019 següents:
FIRA SANT LLUC
Dissabte 19 i diumenge 20 d’octubre
Mercat de creadors La Iera (preu per parada)

25 € + 10% IVA

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

12.2. - Aprovació preu públic Pista de Gel 2019-2020
Núm. de referència : X2019035983
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 turisme de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, Sra. Núria Valverde Llorach
amb data 17 de setembre.
En relació a l’expedient DRJG2019000011, 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 l’activitat de
pista de gel per l’any 2019- 2020 següents:
a) Tiquet general 45 minuts patinatge (7€): 5,78 € + 21% IVA (1,22€)
b) Tiquet general 20 minuts patinatge (4€): 3,30€ + 21% IVA (0,70€)
c) Tiquet promoció escoles 2x1 45 minuts patinatge per les tardes del 16 al 20 de
desembre de 2019 (7€): 5,78 € + 21% IVA (1,22€)
d) Tiquet 2x1 45 minuts patinatge en moments puntuals de l’esdeveniment (7€): 5,78 €
+ 21% IVA (1,22€)
e) Promoció per a les escoles de fora de la ciutat d’Olot 1 hora de patinatge pels
matins del 16 al 20 de desembre de 2019 (4€): 3,30€ + 21% IVA (0,70€)
f) Abonament 10 tiquets 45 minuts patinatge / tiquet (50€): 41,32€ + 21% IVA (8,68€)
g) Talonari 25 invitacions 45 minuts patinatge / tiquet dirigit als associats de Turisme
Garrotxa, Associació de Comerciants d’Olot i Associació de Placers de la Plaça Mercat
d’Olot (100€): 82,64€ + 21% IVA (17,36€)
h) Tiquet guants (2€): 1,65€ + 21% IVA (0,35€)
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents

13. - CONTRACTACIÓ
13.1. - Pròrroga del contracte del servei de lloguer, instal·lació i desmuntatge
d'una Pista de Gel
Núm. de referència : X2019036561
Atès que la Junta General del Consorci DinàmiG, en sessió ordinària celebrada el dia
13 de setembre de 2018, aprova l’inici dels tràmits de contractació administrativa del
subministrament en règim de lloguer, instal·lació i desmuntatge d’una pista de gel, amb
un import de licitació de trenta mil sis-cents vuitanta-dos euros amb noranta-vuit
cèntims (30.682,98€) IVA inclòs.
Atès que la Junta General del Consorci DinàmiG, en sessió ordinària celebrada el dia
24 de setembre de 2018, aprova el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació del subministrament
en règim de lloguer, instal·lació i desmuntatge d’una pista de gel.
Atès que en data 19 de novembre de 2018, el president del Consorci DinàmiG resol
adjudicar el contracte del servei de lloguer, instal·lació i desmuntatge d’una pista de
gel, a favor de l’empresa World Wide Ice Porfessionals SL, amb CIF B-17885096, pel

preu de vint-i-nou mil sis-cents quaranta-cinc euros (29.645,00€), IVA inclòs, que es
desglossa en vint-i-quatre mil cinc-cents euros de pressupost net (24.500,00€) + cinc
mil quaranta-cinc euros (5.145,00€) en concepte d’IVA calculat al 21%.
De conformitat amb el punt 2 de la clàusula 12 (Durada del contracte i possibles
pròrrogues) del plec de clàusules administratives particulars on s’especifica que “Les
parts tindran la facultat de prorrogar el contracte, de mutu acord, per les dues següent
edicions de la pista de gel que se celebra anualment (Campanya de Nadal 2019 i
2020). La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació. En cap cas podrà produir-se
una pròrroga per consentiment tàcit de les parts”.
Atès que l’empresa World Wide Ice Porfessionals SL sol·licita la pròrroga del contracte
del servei de lloguer, instal·lació i desmuntatge d’una pista de gel per a l’edició 201920 a través de la instància E2019017188 de 3 de setembre de 2019.
En relació a l’expedient DRJG2019000012, 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.- Acceptar la pròrroga del contracte del servei de lloguer, instal·lació i
desmuntatge d’una pista de gel per a l’edició 2019-20 a favor de l’empresa WORLD
WIDE ICE PROFESSIONAL, SL, amb NIF. B-17885096, per un import de vint-i-nou mil
sis-cents quaranta-cinc euros (29.645,00€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en vint-i-quatre mil cinc-cents euros (24.500,00€) + cinc
mil cent quaranta-cinc euros (5.145,00€) en concepte d’IVA calculat al 21%.
Segon.- Aquest contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars i
del plec de prescripcions tècniques reguladores de la contractació, aprovats per decret
de presidència el 24 de setembre de 2018.
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 24.500 €, IVA exclòs, amb càrrec
a la partida:
Operació Referència Tipus
Partida
Import
200220
Despeses1901 4311 226991 24500

Descripció
PISTA DE GEL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

El Sr. Guix pregunta quin és el cost de la llum i de les altres despeses de la Pista de
Gel. Respon la Gerent, Sra. Villegas, que altres despeses relacionades amb la pista de
gel son les de monitoratge que s’adjudica com a contracte menor prèvia petició de
pressupostos. Pel que fa el consum d’aigua és molt menor.

14. - ASSUMPTES URGENTS
No hi ha assumptes urgents

15. - PRECS I PREGUNTES
El Sr. Josep Guix comenta que hi ha novetats en la formació professionalitzadora i si
es pot comentar.

El Sr. Estais Vayreda explica que la sol·licitud realitzada al Conforcat entre Ajuntament
d’Olot, FES i l’Institut la Garrotxa malgrat està ben puntuada no ha arribat als punts
suficients per obtenir finançament, ja que les entitats sol·licitants amb puntuació
superior han esgotat el crèdit de la subvenció. Per altra banda també es posa al
corrent del Pacte per la Formació Professionalitzadora, signat a finals del 2018, que
acull més de 20 entitats, que ja ha començat a treballar en la difusió i valorització
d’aquest tipus d’estudis així com en la planificació de l’oferta i la demanda.
La Sra. Isabel Rigat demana els serveis de DinàmiG amb els municipis de la comarca.
S’explica que actualment tant els serveis d’ocupació com els d’empresa són
comarcals, i que els ajuntaments poden realitzar encomanes de gestió, tal com fa
l’ajuntament d’Olot. Amb l’inici del nou mandat està previst començar un diàleg amb
els municipis per tal d’identificar aquells serveis concrets que el Consorci els pot oferir.
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

