JUNTA GENERAL
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 13 DE MARÇ DE 2019.
A la ciutat d’Olot, el dia 13 de març 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. Estanis Vayreda Puigvert.
Assisteixen com a membres de la Junta el Sr. Josep Guix i Feixas, 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. Raül Massanella Quiles i la Sra. Núria Zambrano i Costejà.
Excusa la seva assistència el Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas, el Sr. Josep M.
Coma i Punset, la Sra. Anna Descals i Tresserras, el Sr. Joan Espona i Agustin, el Sr.
Josep M. Cros i Roca, el Sr. Narcis Feixas Balcells i el Sr. Josep Quintana i Caralt.
També hi són presents la Sra. Ariadna Villegas i Torras, gerent del Consorci Dinàmig,
i el Sr. Jordi Salvador i Culí, que actua com a secretari- interventor.
1. - ACTA.- Aprovació acta sessió anterior
Essent l’hora assenyalada, el Sr. Vayreda, 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. - DESPATX OFICIAL
Es dóna compte de les reunions i actes als quals ha assistit el President de Dinàmig:
-El dia 30 de gener, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb la Sra.
Susanna Diaz, Subdirectora General d’Ocupació per parlar de l’ ubicació oficina de
treball d’Olot.
-El dia 1 de març, va rebre la visita de l’Hble. Sra. Damià Clavet, Conseller de Territori i
Sostenibilitat, que entre altres temes, es va comprometre a iniciar la reforma de la nau
dels sants i a posar-la a disposició de l’Ajuntament d’Olot.
Es dóna compte de les reunions i actes als quals ha assistit el President del Consell de
Direcció de Dinàmig:
-El dia 21 de gener va assistir al Pacte FP que es va realitzar a la FES.
-El dia 24 de gener va assistir a la reunió amb EURAM.
-El dia 30 de gener, es va desplaçar a Barcelona per assistir al Consell de Direcció del
SOC.
-El dia 4 de febrer, va assistir al fòrum Pla de Baix- Mobilitat polígon.
-El dia 6 de març, es va desplaçar a Barcelona per assistir amb un reunió amb el Sr.
Josep Ginesta, secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i
la Sra. Mercè Garau i Blanes, directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per
tractar el decret de concertació territorial.
Es dóna compte de les reunions i actes als quals ha assistit el Conseller de Promoció
Econòmica del Consell Comarcal:

-El dia 14 de febrer, va assistir a la roda de premsa CNL- empreses lingüísticament
responsables.
-El dia 26 de febrer, va assistir a la roda de premsa Garrotxa Emprén.
3. - ASSABENTATS.- Assabentats dels decrets dictats darrerament
Es dóna compte dels decrets de presidència dictats des de la darrera Junt General:
Decret

Data

2018LDIG000244 11/12/2018
2018LDIG000245 11/12/2018
2018LDIG000246 11/12/2018
2018LDIG000247 11/12/2018
2018LDIG000248 11/12/2018
2018LDIG000249 11/12/2018
2018LDIG000250 11/12/2018
2018LDIG000251 11/12/2018
2018LDIG000252 11/12/2018
2018LDIG000253 11/12/2018
2018LDIG000254 11/12/2018
2018LDIG000255 11/12/2018
2018LDIG000256 11/12/2018
2018LDIG000257 11/12/2018
2018LDIG000258 11/12/2018
2018LDIG000259 11/12/2018
2018LDIG000260 11/12/2018
2018LDIG000261 11/12/2018
2018LDIG000262 11/12/2018

Descripció
Adjudicar el servei de falques a RAC1 per la promoció del Festival
VEUS 2018, per import de 3.230,70€
Informe amb relació a la contractació de complements pels
expositors de la Fira Orígens 2018
Adjudicar el servei de formació màrqueting per empreses i
emprenedors, per import de 1.800€
Adjudicar el servei de dinamització del projecte Aglomera, per
import de 1.815€
Adjudicar el servei d'emissió de l'espot publicitari de VEUS a través
de TV3, per import de 2.541€
Adjudicar el servei de dinamització Jornada Reformulació Servei
Emprenedoria, per import de 2.420€
Adjudicar el servei de publicitat de VEUS 2018 a la revista QUÈ
FEM? de La Vanguardia, per import de 1.331 €
Informe amb relació a la contractació de la impressió dels
programes del festival VEUS 2018
Adjudicar el servei de publicitat a El 9Nou per fer promoció del
festival VEUS 2018, per import de 1.239,04€
Adjudicar el servei d'allotjament per als grups vocals de VEUS 2018,
per import de 1.934,80 €
Adjudicar el servei per la realització de 2 videomemòries de
DinàmiG 2018, per import de 3.267€
Adjudicar el servei de sonorització dels tallers i concerts previstos
en el Festival VEUS 2018 a la sala El Torín, per import de 3.381,95€
Adjudicar el servei de sonorització i il·luminació dels concerts
previstos al Firal en el marc del Festival VEUS 2018, per import de
3.481€
Adjudicar el servei per la realització de l'Observatori 2018, per
import de 3.328,08€
Adjudicar el servei de sonorització dels concerts al Teatre Principal
en el marc del Festival VEUS 2018, per import de 3.617,90€
Adjudicar el servei d'instal·lació de dues estructures de fusta
prefabricades en el marc de la Fira del Pessebre, per import de
3.146€
Adjudicar el servei de falques a Catalunya Ràdio per promoure el
Festival VEUS 2018, per import de 1.865,09€
Adjudicar el servei d'auditoria per desenvolupar un mòdul de borsa
de treball al programa de gestió de projectes, per import de 3.146€
Adjudicar el servei de transfer a l'aeroport i per la ciutat dels grups
vocals participants al Festival VEUS 2018, per import de 2.147,20€

2018LDIG000263 11/12/2018
2018LDIG000264 11/12/2018
2018LDIG000265
2018LDIG000266
2018LDIG000267
2018LDIG000268

11/12/2018
11/12/2018
11/12/2018
12/12/2018

2018LDIG000269 12/12/2018
2018LDIG000270 12/12/2018
2018LDIG000290 13/12/2018
2018LDIG000271 14/12/2018
2018LDIG000272 17/12/2018
2018LDIG000288 17/12/2018
2018LDIG000289 17/12/2018
2018LDIG000273 21/12/2018
2018LDIG000274 21/12/2018
2018LDIG000275 21/12/2018
2018LDIG000276 21/12/2018
2018LDIG000277 21/12/2018
2018LDIG000278 21/12/2018
2018LDIG000279 21/12/2018
2018LDIG000280 21/12/2018
2018LDIG000281 21/12/2018
2018LDIG000282 21/12/2018
2018LDIG000283 21/12/2018
2018LDIG000284 21/12/2018

2018LDIG000285 28/12/2018

Adjudicar el servei importació de dades de la borsa de treball del
servei d'ocupació, per import de 3.005,64€
Adjudicar el servei d'ambientació dels carrers durant els dies 15, 22
i 23 de desembre, per import de 1.500€
Aprovació modificació de crèdit Observatori
Petició d'efectiu per la Fira del Pessebre 2018
Petició d'efectiu per la Pista de Gel 2018
Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Aprovació modificació de crèdit en relació a la compra de cadires
d'oficina Mas les Mates
Adjudicar el servei d'instal·lació artística de bombetes interactives a
la cúpula de la plaça Major el marc de la Fira del pessebre 2018, per
import de 4.840€
Adjudicar el servei de decoració de les casetes de fusta de la Fira
del Pessebre 2018, per import de 1.708,52 €
Adjudicar el subministrament de la compra de cadires d'oficina per
el mas les Mates, per import de 1.377,56€
Adjudicar el servei de la realització d'un estudi d'hàbits de compra i
consum a Olot, per import de 9.075€
Adjudicar el servei de manteniment del programa de gestió de
projectes ESCIO, per import de 10.091,40€
Adjudicar el servei d'instal·lació elèctrica de la Fira de Sant Lluc
2018, per import de 3.603,45 €
Aprovació modificació de crèdit Programa ESOLVO.
Adjudicar el servei de monitoratge de la pista de gel 2018
Aprovar la modificació de crèdit per la compra de pantalles per
l'Àrea d'Ocupació del Mas les Mates.
Adjudicar el servei d'instal·lació elèctrica de la Fira del pessebre
2018, per import de 3.523,81€
Adjudicar el serveis per a la correcta execució de la Fira Orígens
2018 per import de 2.357,49€
Adjudicar el servei de sonorització de l'espai d'activitats familiars de
la Fira del pessebre 2018, per import de 1.633,50 €
Adjudicar el subministrament noves cortines a l’edifici de la Pallissa
de Mas les Mates, per import de 2.072,73€
Adjudicar el servei projecte fred pista gel 2018 per import de 1.264,45
€
Adjudicar el servei d'atenció visitants fira del pessebre, per import de
2.318,77 €
Adjudicar el servei de disseny i fabricació guardons Empresa
Responsable, per import de 2.507,40 €
Informe en relació a la baixa d'ADs de les partides de FIRA DE SANT
LLUC i FIRA DEL PESSEBRE 2018.
Informe amb relació a la baixa d'ADs de les partides de FIRA ORÍGENS i
FESTIVAL GRUPS VOCALS 2018
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 per a l'any 2019

2018LDIG000286 28/12/2018 Renovació de l'apartat de Correus
2018LDIG000287 28/12/2018 Atorgament Premi Creació Imatge Coworking, per import de 1.700€
2019LDIG000001 07/01/2019 Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Instància sol·licitud de sala d'actes per la presentació llibre el
2019LDIG000002 10/01/2019
proper 18 de gener de 2019
Instància de sol·licitud de reserva de la sala d'actes pel 14 de març
2019LDIG000003 10/01/2019
de 2019
2019LDIG000004 10/01/2019 Sol·licitud de la sala d'actes pel 9 de maig
2019LDIG000005 18/01/2019 Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Aprovar la sol·licitud de subvenció al Patronat de Turisme Costa
2019LDIG000006 29/01/2019
Brava per dur a terme la 7a edició de l'OLOTX2
2019LDIG000007 29/01/2019 Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Instància sol·licitud de la sala d'actes per reunió d'empresa el
2019LDIG000008 29/01/2019
19/01/2019
2019LDIG000009 29/01/2019 Instància reserva sala actes per reunió anual el dia 11/02/19
2019LDIG000010 29/01/2019 Ampliació crèdit AD_Autocars Sacrest.
2019LDIG000011 29/01/2019 Ampliació crèdit_ AD Educart, serveis Educatius i culturals, SL
2019LDIG000012 29/01/2019 Sol·licitud subvencíó XSLPE 2019
2019LDIG000013 04/02/2019 APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Informe de necessitats de contractació de la planificació i gestió de
2019LDIG000014 04/02/2019
les xarxes socials @turismeolot durant el 2019
Adjudicar el servei de gestió dels continguts del blog
2019LDIG000015 04/02/2019 www.descobreixolot.cat durant el 2019, per import de 1.452€
2019LDIG000016 04/02/2019
2019LDIG000017 04/02/2019
2019LDIG000018 04/02/2019
2019LDIG000019 04/02/2019
2019LDIG000020 04/02/2019
2019LDIG000021 04/02/2019
2019LDIG000022 18/02/2019
2019LDIG000023 19/02/2019
2019LDIG000024 20/02/2019
2019LDIG000025 20/02/2019
2019LDIG000026 20/02/2019
2019LDIG000027 20/02/2019

Adjudicar servei correu electrònic DinamiG 2019, per import de
1.914,22€
Adjudicar el servei de gestió i coordinació de l'ESPAI TAST de la FIRA
DE L'EMBOTIT 2019, per import de 1.550,57€
Adjudicar el servei de lloguer, muntatge i desmuntatge de carpes
per a l'Espai Tast i el territori convidat de la Fira de l'Embotit 2019,
per import de 1.996,50€
Sol·licitud cessió de carpes plegables per la XIV Fira del Fajol de
Batet
Instància de sol·licitud de la sala d'actes pel 20 de febrer de 2019
Instància de sol·licitud de la sala d'actes pel dia 3 de març
Sol·licitud cessió de carpes plegables per la XIV Fira del Fajol de
Batet
Adjudicar el servei de lloguer, muntatge i desmuntatge de casetes
de fusta per la Fira Embotit i la Fira del Pessebre 2019, per import
de 14.881,79 €
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DE DESPESES
Adjudicar el servei de publicitat a RAC1 per la Fira de l'Embotit
2019, per import de 2.988,70 €
Adjudicar el servei de publicitat a La Vanguardia per la Fira de
l'Embotit 2019, per import de 1.815 €
Adjudicar el servei de publicitat a SAPIENS PUBLICACIONS per a la
promoció dels esdeveniments que organitzem al llarg del 2019, per
import de 3.000€

2019LDIG000028 20/02/2019
2019LDIG000029 20/02/2019

2019LDIG000030 20/02/2019
2019LDIG000031 20/02/2019
2019LDIG000032 20/02/2019
2019LDIG000033 20/02/2019
2019LDIG000034 27/02/2019
2019LDIG000035 27/02/2019
2019LDIG000036 27/02/2019
2019LDIG000037 27/02/2019
2019LDIG000038 27/02/2019
2019LDIG000039 28/02/2019
2019LDIG000040 05/03/2019
2019LDIG000041 05/03/2019
2019LDIG000042 05/03/2019
2019LDIG000043 06/03/2019
2019LDIG000044 08/03/2019
2019LDIG000045 08/03/2019
2019LDIG000046 08/03/2019
2019LDIG000047 08/03/2019

Adjudicar el servei de sonorització de la Fira Embotit 2019, per
import de 1.784,75 €
Adjudicar el servei de gestió espai "Un dia a pagès" i repartiment
escoles dels programes de la Fira de l'Embotit 2019, per import de
2.560,03€
Adjudicar els serveis de Pep Nogué per a la realització de diverses
activitats a l'Espai Tast de la Fira de l'Embotit 2019, per import de
2.601,50 €
Adjudicar el servei de renovació de la quota d'associat de la FEFIC
2019, per import de 1.384,24€
Adjudicar el servei de la campanya gràfica de l'Olotx2, per import
de 1.452 €
Adjudicar el servei d'assegurances anual per l'organització de fires
2019, per import de 6.305,31€
Aprovació sol·licitud de subvenció Festival Veus 2018
Aprovació sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per el
projecte Fira Orígens 2019.
Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per dur
a terme la Fira Sant Lluc.
Adjudicar el servei de l'empresa MPC S.L. per a la realització de
l'espectacle "En Peyu i en Dani" el dia 22 de febrer en la campanya
Olotx2, per import de 2.420€
Sol·licitud de disposició d'efectiu per la Fira Embotit 2019.
Pagament inscripció 30a Mostra Igulada
Aprovació liquidació 2018
Aprovar la sol·licitud de subvenció al Patronat de Turisme Costa
Brava per a VEUS (Festival de Grups Vocals de Catalunya) per a
l'exercici 2019
Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Proposta modificació de crèdit Esdeveniments varis 2019 Promoció de la Ciutat
Sol·licitud sala de reunions per realització curs formació "Bonus de
Prevenció 2018"
Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a
l'organització d'esdeveniments de caràcter firal_Fira de l’Embotit
2019
Aprovar la sol·licitud de subvenció al Patronat de Turisme Costa
Brava per a terme les Activitats d'Estiu per a l'exercici 2019
Aprovació sol·licitud de subvenció exclossa de concurrència pública
a DIPSALUT per la Fira Orígens 2018.

El Sr. Josep Guix intervé per manifestar que considera que el cost de publicitat de les
fires al seu entendre és excessiu.
El Sr. Xavier Garcia demana si quan es fa canvi de material informàtic aquest es
recupera o es llença. Es farà la consulta al departament d’informàtica.
També es demana que es faci arribar el total d’ingressos i despeses del Festival Veus.

4. - CONVALIDAR DECRETS
Núm. referència: X2018039211
Atesa la necessitat de substituir les pantalles actuals de l’àrea d’ocupació del Mas les
Mates.
Vist que aquesta compra és una inversió, i no està prevista en el pressupost de
DinàmiG per l’any 2018.
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:
• 18.01.194.63601 Inversions Informàtiques DinàmiG
BAIXA DESPESA:
• 18.01.241.2269917 Ocupació
Import: 1.187,01 €
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents
5. - APROVACIÓ MEMÓRIA ACTIVITATS DINÀMIG 2018
5.1. - Aprovació de la memòria anual d'activitats de l'Agència d'Innovació i
Desenvolupament de la Garrotxa per l'any 2018
Núm. de referència : X2019008158
En relació a l’expedient DRJG2019000001, 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.- Aprovar la memòria anual d’activitats de l’Agència
Desenvolupament de la Garrotxa corresponent a l’any 2018.

d’Innovació

i

S’efectuen les següents intervencions:
El Sr. Xavier Garcia reconeix la bona feina feta exposant, no obstant les següents
observacions:
-

Moltes de les dades incloses a la memòria no recullen la perspectiva de gènere.
Demana que es pugui fer en la majoria d’elles.
Les dades d’atur són les que es calculen en base a les persones registrades a
l’oficina de treball. Posa de manifest que aquestes sempre són inferiors a les que
es recullen a través de la enquesta EPA, encara que malauradament no estan
disponibles a nivell comarcal o municipal.

-

En relació al mercat de treball no és només a l’atur que ens hem de fixar sino
també en la precarietat de determinats col·lectius (joves, dones). S’hauria de donar
una resposta a aquests col·lectius.
La formació continuada és molt baixa a la comarca, especialment dins de
l’empresa
Manca oferta formativa per als aturats. El rol de DinàmiG hauria de ser el
d’intermediador entre els operadors de formació i les persones aturades.
La mobilitat dels treballadors en els polígons industrials té molt d’espai per millorar i
hauria de ser més sostenible promovent l’ús del transport col·lectiu.

El Sr. Raül Massanella està d’acord amb la major part dels punts que ha exposat el Sr.
Garcia.
El Sr. Guix demana on anirà a parar el superàvit de DinàmiG. Es respon que a inversió
relacionada amb qualsevol de les activitats que efectua DinamiG. No obstant, s’està a
l’espera que el govern de Madrid dicti la normativa reguladora per aquesta any en
relació als superàvits de les liquidacions dels pressupostos de les administracions.
S’aprova amb una abstenció del Sr. Raül Massanella i set vots a favor.
6. - CONTRACTACIÓ
6.1. - Pròrroga del contracte de lloguer, instal·lació i desmuntatge dels estands i
moqueta de la Fira Orígens
Núm. de referència : X2019008161
Atès que la Junta General del Consorci DinàmiG, en sessió ordinària celebrada el dia
7 de juny de 2018, aprova l'inici dels tràmits de contractació del servei de lloguer,
muntatge i desmuntatge dels estands i moqueta de la Fira Orígens 2018, i encarrega i
delega la resta del procediment fins l'adjudicació del servei a la presidència del
Consorci DinàmiG.
De conformitat amb l'aprovació en data 11 de juliol de 2018 del Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques reguladores de la
contractació del servei de lloguer, muntatge i desmuntatge dels estands i moqueta de
la Fira Orígens 2018, mitjançant procediment obert simplificat, amb un pressupost de
licitació de trenta-un mil quatre-cents seixanta euros (31.460 €), IVA inclòs.
Atès que en data 6 de setembre de 2018, el president del Consorci DinàmiG resol
adjudicar el contracte del servei de lloguer, muntatge i desmuntatge dels estands i
moqueta de la Fira Orígens 2018, a favor de l’empresa Servis Complet, SL, amb CIF
B-17456690, pel preu de trenta-un mil quatre-cents trenta-cinc euros amb vuitanta
cèntims (31.435,80€), IVA inclòs, que es desglossa en vint-i-cinc mil nou-cents vuitanta
euros (25.980 €) + cinc mil quatre-cents cinquanta-cinc euros amb vuitanta cèntims
(5.455,80 €) en concepte d’IVA calculat al 21%.
De conformitat al punt 2 de la clàusula 12 del plec de clàusules administratives
particulars on s’especifica que “Les parts tindran la facultat de prorrogar el contracte,
de mutu acord, per a la següent edició de Fira Orígens que se celebra anualment. 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 SERVIS COMPLET, SL. sol·licita la pròrroga del contracte del
servei de lloguer, muntatge i desmuntatge dels estands i moqueta de la Fira Orígens
2018 per a l’edició 2019 a través de la instància E2019003300 de 19 de febrer de
2019.
En relació a l’expedient DRJG2019000002, 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, muntatge i
desmuntatge dels estands i moqueta de la Fira Orígens 2018 per a l’edició 2019 a
favor de l’empresa Servis Complet, SL amb NIF núm. B-60375953 pel preu trenta-un
mil quatre-cents trenta-cinc euros amb vuitanta cèntims (31.435,80€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en vint-i-cinc mil nou-cents vuitanta euros (25.980 €) de
pressupost net i cinc mil quatre-cents cinquanta-cinc euros amb vuitanta cèntims
(5.455,80 €) en concepte d’IVA calculat al 21%.
Segon.- El contracte es realitza amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques reguladores
de la contractació, aprovats per decret de presidència el 11 de juliol de 2018, així com
amb l’oferta presentada per l’adjudicatari.
Tercer.- La Fira Orígens 2019 tindrà lloc els dies 23 i 24 de novembre. Els estands i la
moqueta hauran de quedar instal·lats correctament el dia 20 de novembre de 2019,
havent de procedir al desmuntatge de la instal·lació el dia següent a la finalització de la
Fira (25/11/2019). El termini màxim per portar a terme la instal·lació dels estands i la
moqueta serà de 5 dies naturals (del 16 al 20 de novembre). El muntatge no pot
començar abans del dia 16 de novembre de 2019. El termini màxim per portar a terme
els treballs de desmuntatge dels estands i la moqueta serà de 3 dies naturals, havent
d’iniciar-se aquests el dia següent a la finalització de la Fira (del 25 al 27 de novembre
de 2019).
L’horari d’obertura al públic de Fira Orígens 2019 serà:
a) De 10:00 a 21:00 hores, el dissabte 23 de novembre.
b) De 10:00 a 20:00 hores, el diumenge 24 de novembre.
Essent el lloc de lliurament el recinte firal d’Olot (c. Madrid, núm. 2 – 17800).
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 25.980 €, IVA exclòs, amb càrrec
a la partida.
Operació Referència Tipus
Partida
Import
200220
Despeses1901 4311 226991125980

Descripció
FIRA ORIGENS

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

S’aprova amb l’abstenció del Sr. Raül Massanella i del Sr. Xavier Garcia, amb el vot
en contra del Sr. Josep Guix i cinc vots a favor.
7. - ASSUMPTES URGENTS
No consten
8. - PRECS I PREGUNTES
No consten

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

