JUNTA DE GOVERN
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2018.
A la ciutat d’Olot, el dia 18 de desembre de 2018, es reuneix a les 18.00 hores a la
sala 9 de l’edifici Can Monsà la Junta General del Consorci Dinàmig, sota la
presidència del Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas.
Assisteixen com a membres de la Junta el Sr. Estanis Vayreda i Puigvert, el Sr. Josep
Guix i Feixas, el Sr. Joan Espona i Agustin, la Sra. Anna Descals i Tresserras, 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 la Sra. Núria Zambrano i
Costejà.
Excusa la seva assistència el Sr. Narcis Feixas Balcells, el Sr. Josep M. Coma i
Punset, el Sr. Xavier Garcia i Zabal 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 i el Sr. Jordi Salvador i Culí,
que actua com a interventor.
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.
La Sra. Anna Descals demana que s’incorpori a l’acta la demanda que van fer des del
seu grup de donar continuïtat de cares al 2019 a les accions dirigides a persones
aturades amb moltes dificultats d’inserció laboral.
2. - DESPATX OFICIAL
Es dóna compte de les reunions i actes als quals ha assistit el President de Dinàmig:
-

El dia 20 de setembre, va assistir a l’acte organitzat per l’Empresa Espuña per
celebrar el vintè aniversari de la seva relació comercial amb Carrefour que va
tenir lloc a l’Hotel Riu Fluvià d’aquesta ciutat.
El dia 24 de setembre va acompanyar diferents càrrecs de la Universitat de Vic
a visitar l’empresa Noel Alimentaria.
El dia 6 d’octubre, va assistir a la inauguració de la Fira Orígens
El dia 9 d’octubre va acompanyar els membres de la Junta de la Plaça Mercat
a rebre un dels premis a “la Iniciativa Comercial” que els va concedir el
departament d’Empresa al Palau de la Generalitat.
El dia 20 d’octubre va fer un recorregut pels diferents sectors de la Fira de Sant
Lluc.
El dia 24 d’octubre va assistir a la inauguració de l’ampliació del supermercat
Aldi de la nostra ciutat.
El dia 16 novembre es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr.
Joan Ramon Morell, cap de Gabinet de la Consellera d’Empresa i
Coneixement.
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-

El dia 22 de novembre va anar a donar la benvinguda als participants a una
jornada organitzada per la Diputació de Girona, sobre els Mercats Municipals,
que va tenir lloc a can Trincheria.
El dia 27 de novembre, va assistir a la reunió del Patronat Kreas, que va tenir
lloc a can Monsà.
El dia 3 de desembre, va presidir la reunió informativa adreçada a diferents
col.lectius de la ciutat, sobre l’Espai Cràter, que va tenir lloc al Saló de
Sessions de l’Ajuntament.

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

El dia 19 de novembre va assistir a l’acte de constitució del Pacte per al
Consell de Formació Professionalitzadora i Ocupació que va tenir lloc a a seu
de can Monsà.

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

El dia 14 de setembre va assistir a la sessió de treball “Campus Garrotxa”.
El dia 8 d’octubre va assistir a la reunió empreses polígon pla de baix.
El dia 7 de novembre va assistir a la reunió Social Lab- escola noves
oportunitats.
El dia 12 de novembre va assistir a la jornada de Speed Dating del sector de
comerç.
El dia 28 de novembre va assistir a la presentació Taller d’Innovació Disruptiva.
El dia 16 de desembre va assistir a la roda de premsa de la marca Coworking.

3. - ASSABENTATS.- Assabentats dels decrets dictats darrerament
Es dóna compte dels decrets de presidència dictats des de la darrera Junt General:
Decret
2018LDIG000179
2018LDIG000191
2018LDIG000205
2018LDIG000234
2018LDIG000211
2018LDIG000223

Data
04/09/2018
21/09/2018
05/10/2018
19/11/2018
19/10/2018
13/11/2018

2018LDIG000180 04/09/2018
2018LDIG000182 06/09/2018
2018LDIG000183 06/09/2018
2018LDIG000184 06/09/2018
2018LDIG000185 06/09/2018

Descripció
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 el pagament de la fra. núm. 5032 de FM Espectacles Girona,
corresponent al 50% de l'import del contracte de l'actuació Take 6
dins el marc del Festival Veus
Adjudicar el servei del concert de TAKE 6 en el marc del Festival VEUS
2018
Adjudicar la sessió golfa de Bernard Massuir en el marc del Festival
VEUS 2018
Adjudicar el taller GOSPEL CELEBRATION a càrrec de Ramon Escalé en
el marc del Festival VEUS 2018
Adjudicar el musical Broadway A Cappella i un taller vocal i de dansa
en el marc del Festival VEUS 2018
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2018LDIG000186 06/09/2018
2018LDIG000187 06/09/2018
2018LDIG000188 06/09/2018
2018LDIG000190 13/09/2018
2018LDIG000198 01/10/2018
2018LDIG000199 01/10/2018
2018LDIG000203 05/10/2018
2018LDIG000219 06/11/2018
2018LDIG000181 06/09/2018
2018LDIG000206 05/10/2018
2018LDIG000210 19/10/2018
2018LDIG000213 31/10/2018
2018LDIG000214 05/11/2018
2018LDIG000215 06/11/2018
2018LDIG000218 06/11/2018

2018LDIG000221 08/11/2018

2018LDIG000216 06/11/2018
2018LDIG000217 06/11/2018
2018LDIG000233 19/11/2018
2018LDIG000236 22/11/2018
2018LDIG000239 27/11/2018
2018LDIG000240 27/11/2018

Adjudicar el taller de formació de Daniel Mestre i el concert de la
Coral Càrmina en el marc del Festival VEUS 2018
Adjudicar el concert de la sessió golfa DONES DE FRANK en el marc de
VEUS 2018
Informe amb relació a la contractació de l'espectacle DREAMKIDS en
el marc del Festival VEUS 2018
Adjudicar el servie de direcció artística i execució del Festival VEUS
2018
Adjudicar la sessió golfa O'Sister en el marc del Festival VEUS 2018
pel preu de 5.082€
Adjudicar el concert de TRONDHEIM VOICES en el marc del Festival
VEUS 2018 per import de 5.445 €
Adjudicar el servei de lloguer de pianos pels concerts del festival
VEUS 2018 per import de 2.057 €
Informe amb relació a la modificació de crèdit de la partida "Festival
Grups Vocals"
Adjudicació del servei de lloguer, muntatge i desmuntatge dels
estands i moqueta de la Fira Orígens 2018
Aprovar el conveni de col·laboració entre Olot Televisió i Dinàmig
dins el marc de la Fira Orígens 2018
Adjudicar el servei de lloguer de tres carpes per la Fira de Sant Lluc
2018 a l'espai Tastajocs instal•lat a la plaça Major per import de
3.394,05 €
Informe per a la contractació de la dinamització dels espais de joc
dins el TASTAJOCS de la Fira de Sant Lluc d'Olot
Baixa de l'AD a nom d'Enric Masó Sala pel servei d'un espectacle
eqüestre en el marc de la Fira de Santa Lluc
Adjudicar el servei d'un espectacle eqüestre en el marc de la Fira de
Sant Lluc 2018, per import de 1.815 €
Adjudicar el servei de creació i coordinació de diferents espais de joc
dins el TASTAJOCS de la Fira de Sant Lluc d'Olot, per import de
3.617,90 €
Modificar el punt primer del conveni entre l'Agència d'Innovació i
Desenvolupament de la Garrotxa i l'Institut de Cultura de la Ciutat
d'Olot, per la cessió de l'ús de la Plaça de Toros per la celebració d'un
espectacle eqüestre dins el marc de la Fira de Sant Lluc 2018
Adjudicar el servei d'un espai de jocs i un de tallers a l'espai Tastajocs
de la Fira de Sant Lluc 2018, per import de 3.146 €
Adjudicar el servei d'un espectacle per dinamitzar la Fira del Pessebre
d'Olot, per import de 1.815 €
Aprovar el conveni de col·laboració entre Olot Televisió i Dinàmig
dins el marc de la Setmana de l'Emprenedoria 2018
Adjudicar el servei de confecció de caixes per activitat de Innovació
Disruptiva, per import de 1.414,25 €
Adjudicar el servei de disseny de la web de polígons, per import de
2.964,50€
Adjudicar el servei audiovisual per la Setmana Emprenedoria, per un
import de 1669,80€
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2018LDIG000241 27/11/2018
2018LDIG000242 27/11/2018
2018LDIG000243 27/11/2018
2018LDIG000207 05/10/2018
2018LDIG000231 19/11/2018

2018LDIG000235 22/11/2018
2018LDIG000212 19/10/2018
2018LDIG000193 25/09/2018
2018LDIG000202 04/10/2018
2018LDIG000189 13/09/2018
2018LDIG000195 27/09/2018
2018LDIG000196 27/09/2018
2018LDIG000197 27/09/2018
2018LDIG000222 13/11/2018
2018LDIG000208 19/10/2018
2018LDIG000209 19/10/2018
2018LDIG000232 19/11/2018
2018LDIG000192 21/09/2018
2018LDIG000224 13/11/2018
2018LDIG000194 26/09/2018
2018LDIG000200 02/10/2018
2018LDIG000201 03/10/2018
2018LDIG000204 05/10/2018
2018LDIG000220 06/11/2018

Adjudicar el servei d'organització de la jornada Innovació Disruptiva,
per import de 2.323,20 €
Adjudicar el servei de creació i desenvolupament de la imatge gràfica
del cicle de conferències "Cafès d'Empresa", per import de 1.706,10 €
Adjudicar el servei d'organització fase inicial de l'esdeveniment
Garrotxa Emprèn, per import de 3.575,55 €
Adjudicar el servei de monitors de la pista de gel 2018
ADJUDICAR el contracte de subministrament, en règim de lloguer,
instal•lació i desmuntatge d’una pista de gel, a favor de l’empresa
WORLD WIDE ICE PROFESSIONAL, SL, per un import de 29.645,00€.
Aprovar la renúncia a l'adjudicació del servei de monitoratge de
l'activitat de la pisat de gel per l'any 2018 a Arriant Formació i Lleure,
SLU
Adjudicar el servei de seguretat de la pista de gel 2018 per import de
4.646,40€
Iniciar l'expedient de contractació del subministrament en règim de
lloguer, instal·lació i desmuntatge d'una pista de gel.
Adjudicar el servei de gestió de la pista de gel 2018 per import de
3.115,75 €
Adjudicar el servei de Dinamització i foment de creació de grups
d'empreses en Polígons Industrials.
Adjudicar el serveis de publicitat de obertures de noves activitats a
Olot per import de 2.250€
Adjudicar el servei de desenvolupament espai web d'establiments
comercials disponibles a la ciutat d'Olot per import de 2.625.70€
Adjudicar el servei de grabació de vídeo publicitari de l'espai de
coworking per import de 1.282,60 €
Infome avançament pagament factura Induct Sea, SL
Adjudicar el servei de formació per a l'elaboració de la teoria del
canvi per a DinàmiG-Ocupació per import de 1.694€
Informe de contractació servei d' Avaluació del disseny del programa
de Treball als Barris
Aprovació del conveni per la cessió d'ús d'espais de Mas les Mates
per a desenvolupar les activitats pròpies del PFI Auxiliar activitats
forestals de l'Escola Pia Olot.
Adjudicar les obres d’adequació de l’aparador de la botiga de l’oficina
de turisme d’Olot
Adjudicar el servei d’impressió de mapes Olot-Garrotxa, per import
de 1.980 €
Sol·licitud reserva de sala d'actes per divendres 28 de setembre
Adjudicar el subministrament de gasoil calefacció a les oficines de
Dinàmig per import de 3.076 €
Adjudicar el servei de reparació del vehicle Renault Clio (9200BTL)
per import de 1304,05 €
Modificació de crèdit Inversions Mobiliari Dinàmig
Instància sol·licitud de la sala de reunions de Dinàmig pel dia 8 de
novembre
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2018LDIG000225 14/11/2018
2018LDIG000226 14/11/2018
2018LDIG000227 14/11/2018
2018LDIG000228 14/11/2018
2018LDIG000229 14/11/2018
2018LDIG000230 14/11/2018
2018LDIG000237 24/11/2018
2018LDIG000238 27/11/2018
2018LDIG000239 27/11/2018
2018LDIG000240 27/11/2018
2018LDIG000241 27/11/2018
2018LDIG000242 27/11/2018
2018LDIG000243 27/11/2018
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

Aprovar l'avançament del pagament de les factures pendents de
pagament vinculades al projecte Maar Conference.
Aprovació del conveni per l'ús del Claustre del Carme per Càritas
Garrotxa
Adjudicar el servei de lloguer d'espais per import de 1.475 €
Adjudicar el servei de secretaria tècnica de suport i coordinació pel
Maar Conference, per import de 2.205,56 €
Reserva de sala pel 22 de novembre de 2018
Sol·licitud de la sala d'actes pel proper 14 de novembre de 2018
Aprovar conveni de col·laboració entre l'Agència d'Innovació i
Desenvolupament de la Garrotxa, i la Fundació d'Estudis Superiors
d'Olot per a la realització d'activitats formatives durant l'any 2018 i
2019
Donar de baixa l'AD parcial Ref.1800179001
Adjudicar el servei de disseny de la web de polígons, per import de
2.964,50€
Adjudicar el servei audiovisual per la Setmana Emprenedoria, per un
import de 1669,80€
Adjudicar el servei d'organització de la jornada Innovació Disruptiva,
per import de 2.323,20 €
Adjudicar el servei de creació i desenvolupament de la imatge gràfica
del cicle de conferències "Cafès d'Empresa", per import de 1.706,10 €
Adjudicar el servei d'organització fase inicial de l'esdeveniment
Garrotxa Emprèn, per import de 3.575,55 €
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€
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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
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
2018LDIG000271 14/12/2018

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€
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 subministrament de la compra de cadires d'oficina per el
mas les Mates, per import de 1.377,56€

I la Junta se’n dóna per assabentada.
4. - CONVALIDAR DECRETS
Donat que no consta la informació a les carpetes de documentació ni s’han fet arribar
abans es proposa enviar-los per correu electrònic als membres de la Junta.
Decret

Data

2018LDIG000193 25/09/2018
2018LDIG000204 05/10/2018
2018LDIG000219 06/11/2018
2018LDIG000231 19/11/2018

Descripció
Iniciar l'expedient de contractació del subministrament en règim de
lloguer, instal·lació i desmuntatge d'una pista de gel.
Modificació de crèdit Inversions Mobiliari Dinàmig
Informe amb relació a la modificació de crèdit de la partida "Festival
Grups Vocals"
Adjudicar el contracte de subministrament, en règim de lloguer,
instal•lació i desmuntatge d’una pista de gel, a favor de l’empresa
WORLD WIDE ICE PROFESSIONAL, SL, per un import de 29.645,00€.
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2018LDIG000235 22/11/2018
2018LDIG000238 27/11/2018
2018LDIG000265 11/12/2018
2018LDIG000269 12/12/2018

Aprovar la renúncia a l'adjudicació del servei de monitoratge de
l'activitat de la pisat de gel per l'any 2018 a Arriant Formació i Lleure,
SLU
Donar de baixa l'AD parcial Ref.1800179001
Aprovació modificació de crèdit Observatori
Aprovació modificació de crèdit en relació a la compra de cadires
d'oficina Mas les Mates

5. - APROVACIÓ PRESSUPOST 2019 I BASES D'EXECUCIÓ
5.1. - Aprovació pressupost 2019 i bases d'execució
Núm. de referència : X2018039140
El president de Dinàmig ha format el pressupost per a l’exercici 2019.
L’interventor de Dinàmig ha emès l’informe corresponent.
El pressupost conté la documentació i annexos previstos a la Llei d’hisendes Locals.
Fonaments de dret:
La tramitació i aprovació del pressupost s'ha fet de conformitat amb l'art. 112 de la Llei
de Bases de Règim Local, i amb els articles 166 i següents Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i als articles 3, 19 i 22 de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, general d'estabilitat pressupostària. Tanmateix s'han
seguit els preceptes de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i l'ordre 3565/2008, de 3 de desembre, per la
que s'aprova la nova estructura dels pressupostos de les entitats locals.
D'acord amb la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL)
27/2013 de27 de desembre i amb l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, que modifica
l'Ordre EHA/3565/2008.
En relació a l’expedient DRJG2018000011, 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 inicialment el Pressupost de Dinàmig per a l’any 2019 que, resumit per
capítols és el següent:
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CAPÍTOLS DESPESES
II BÉNS CORRENTS I SERVEIS

EUROS
767.050,34

TOTAL

767.050,34
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CAPÍTOLS D’INGRESSOS
III TAXES I ALTRES INGRESSOS
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS

120.735
646.315,34

TOTAL

767.050,34

S’efectuen les següents intervencions.
El Sr Josep Guix comenta que la línia política que segueix DinàmiG fomenta en excés
la promoció de la ciutat a través de les fires, que aquestes generen dèficit, quan
caldria centrar més esforços en la formació per l’ocupació i altres accions
ocupacionals. Lamenten que el Servei d’Ocupació de Catalunya no faciliti l’accés a
aquests recursos (en concret la formació per l’ocupació) a les entitats locals. Valora
positivament la iniciativa de l’Escola de Noves Oportunitats.
El President respon que les fires no s’organitzen pensant en generar superàvits sinó
per atraure visitants i dinamitzar l’activitat econòmica de la ciutat. En relació a la
formació hi ha la Fundació d’Estudis Superiors i KREAS que ofereixen un ampli ventall
de formació que tant pot anar dirigit a persones aturades com treballadores
La Sra. Anna Descals explica que el posicionament del seu grup en relació a
l’aportació a DinàmiG ja el va fer constar en el darrer Ple de l’Ajuntament d’Olot i que
es remet a les argumentacions donades.
Aquest punt s’aprova amb 8 vots a favor i 3 en contra (Sra. Anna Descals, i Srs. Raül
Masanella i Josep Guix)
6. - CALENDARI SESSIONS 2019
6.1. - Aprovació del regim de sessions 2019
Núm. de referència : X2018038051
Vist l’article 25 dels estatuts de DinàmiG que regula el Funcionament de les sessions
dels òrgans col·legiats.
En relació a l’expedient DRJG2018000012, 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.- Informem que les sessions ordinàries de la Junta General se celebraran un
cop al trimestre preferentment el primer dijous de mes, segons calendari adjunt per a
l’exercici 2019.
Segon.-Informem que les sessions ordinàries de la Junta Territorial se celebraran amb
caràcter trimestral preferentment el quart dilluns de mes, segons calendari adjunt per a
l’exercici 2019.
Tercer.- Informem que les sessions ordinàries del Consell de Direcció se celebraran
dos cops al mes preferentment el primer i tercer dilluns de mes, segons calendari
adjunt per a l’exercici 2019.
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Quart.- El calendari de sessions 2019 tindrà validesa fins final del mes de maig.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.
7. - PREUS PÚBLICS
7.1. - Aprovació preus públics Guia 5:PM 2019
Núm. de referència : X2018038053
Dinàmig té per objectius principals, entre d’altres, la promoció econòmica de la ciutat i
el foment de l’emprenedoria amb el propòsit d’augmentar les oportunitats del territori i
de les persones i empreses que hi actuen , tal i com estableix l’article 6 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 d’Empresa, Sra. Carme Busquets Sala de data 5 de desembre de
2018.
En relació a l’expedient DRJG2018000013, 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 Guia 5:PM
per l’any 2019 següents:

Participants a la Guia

Base
49,59

Iva (21%)
10,41

Total
60€

Aquest punt s’aprova 10 vots a favor i dues abstencions (Sra. Anna Descals i Sr. Raül
Masanella)
7.2. - Aprovació preus públics fires i mercats 2019
Núm. de referència : X2018038054
Dinàmig organitza fires i esdeveniments a la ciutat d’Olot, tal i com estableix l’article 6 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 5 de
desembre de 2018.
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En relació a l’expedient DRJG2018000014, 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 les fires i
mercats per l’any 2019 següents:
FIRA DE L’EMBOTIT
Dissabte 16 i diumenge 17 de març
Productors d’embotit, formatge, cervesa i vi
Resta d’expositors

Preu total (espai 3x2m)
Preu metre lineal

46 € + 10% IVA
41 € + 10% IVA

FIRA 1 DE MAIG – FIRA DE LA PRIMAVERA
Dimecres 1 de maig
Mercat vehicle i espai annex empreses (espai 5 x 5 m)
Annex comercial artesà (preu metre lineal)
Punt de llum (complement)
Mercat del disc (preu per taula)
Mercat artesania · alimentaris (preu metre lineal)
Mercat artesania · no alimentaris (preu metre lineal)

137 € + 10% IVA
26 € + 10% IVA
65 € + 10% IVA
19 € + 10% IVA
20 € + 10% IVA
16 € + 10% IVA

FIRA ORÍGENS – FIRA AGROALIMENTÀRIA DE PRODUCTES DE QUALITAT DE
CATALUNYA
Dissabte 5 i diumenge 6 d’octubre
Preu expositors (6 m2)
Preu entrada (inclou 5 tiquets tast)
Preu taller infantil
Preu aula de tast
Preu guarda-roba
Preu tiquets de tast (6 tiquets)

300 € + 10% IVA
4,54 € + 10% IVA
1,82 € + 10% IVA
0,91 € + 10% IVA
0,91 € + 10% IVA
2,73 € + 10% IVA

FIRA SANT LLUC – FIRA DE LA TARDOR
Divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 d’octubre
Fira Vehicle d’Ocasió

Preu (€/cotxe) fins a 10 cotxes
Preu (25 m2) per motos i maquinària

23 € + 10% IVA
69 € + 10% IVA

Mercat del disc (preu per taula)

19 € + 10% IVA

Mercat artesania · alimentaris (preu metre lineal)
Mercat artesania · no alimentaris (preu metre lineal)

53 € + 10% IVA
29 € + 10% IVA

FIRA DEL PESSEBRE
Del divendres 6 al diumenge 8 de desembre
Mercat de Nadal (preu metre lineal)
Mercat artesania · alimentaris (preu metre lineal)

25 € + 10% IVA
30 € + 10% IVA
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Mercat artesania · no alimentaris (preu metre lineal)

20 € + 10% IVA

Aquest punt s’aprova 10 vots a favor i dues abstencions (Sra. Anna Descals i Sr. Raül
Masanella)
7.3. - Aprovació preus públics esdeveniments promocionals 2019
Núm. de referència : X2018038651
Dinàmig organitza fires i esdeveniments a la ciutat d’Olot, tal i com estableix l’article 6 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 els informes
de les Tècniques de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, Sra. Judit Reixach Ferrés i Sra.
Núria Valverde Llorach amb data 5 de desembre.
En relació a l’expedient DRJG2018000015, 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 els preus públics corresponents a l’activitat de pista de gel 2018-19
detallats a continuació:
a) Tiquet general 45 minuts patinatge (7 €):5,78 € + 21% IVA (1,22 €)
b) Tiquet promoció escoles 2x1 45 minuts patinatge per a les tardes del
17 al 20 de desembre de 2018 (7 €):5,78 € + 21% IVA (1,22 €)
c) Promoció per a les escoles 1 hora patinatge per als matins dels dies
17 a 21 de desembre de 2018 (4 €) / alumne: 3,30 € + 21% IVA (0,70 €)
d) Abonament 10 tiquets 45 minuts patinatge / tiquet(50 €):41,32 € + 21% IVA (8,68 €)
e) Talonari 25 invitacions 45 minuts patinatge / tiquet dirigit als associats a Turisme
Garrotxa, Associació de Comerciants d’Olot i Associació de Placers de la Plaça Mercat
d’Olot(100 €): 82,64 € + 21% IVA (17,36 €)
f) Tiquet guants(2 €):1,65 € + 21% IVA (0,35 €)
g) Tiquets 20 minuts patinatge (4€): 3,31 € + 21% IVA (0,70 €)
Segon.- Aprovar els preus públics corresponents a l’espectacle de Peyu a la Sala el
Torín previst per l’esdeveniment Olotx2, detallats a continuació:
Entrada anticipada
Entrada a taquilla

12 € (10% IVA inclòs)
15 € (10% IVA inclòs)

Aquest punt s’aprova 10 vots a favor i dues abstencions (Sra. Anna Descals i Sr. Raül
Masanella)
8. - ASSUMPTES URGENTS
No consten
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9. - PRECS I PREGUNTES
El Sr. Josep Guix manifesta que el comerç local és una qüestió preocupant, el petit
comerç i especialment al barri vell de la ciutat, i que les tendències de consum actuals
(compres online cada cop més importants) actuen en el sentit contrari. Cal
implementar estratègies per abordar aquest repte i considera que l’Espai Cràter pot
ajudar.
Per altra banda manifesta el seu desacord en que la diagnosi realitzada per constituir
el Pacte per la Formació Professionalitzadora només apuntava els aspectes negatius
quan sí que n’hi ha d’altres que són positius i que caldria haver-los posat en valor.
El President felicita al personal de Dinàmig per la bona feina feta i considera que el
Consorci és una bona eina des d’on es pot impulsar i s’impulsen moltes activitats.
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a tres quarts de set del vespre i per constància del que s’hi
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura
VIST I PLAU
PRESIDENT

LA SECRETÀRIA
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