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JUNTA GENERAL
ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2017.

A la ciutat d'Olot, el dia 20 de desembre de 2017, es reuneix a les 18.00 hores al
Consell Comarcal de la Garrotxa, la Junta General del Consorci Dinámig, sota la
presidencia del Sr. Josep Maria Corominas i Bamadas.
Assisteixen com a membres de la Junta el Sr. Estanis Vayreda i Puigvert, el Sr. Josep
Guix i Feixas, la Sra. Anna Descals i Tresserras, el Sr. Xavier Garcia i Zabal, el Sr.
Joan Espona i Agustín, el Sr. Eduard Lorrá i Cullet, el Sr. Santi Reixach i Garriga, el
Sr. Jordi Cargol i Cros, el Sr. Narcis Feixas Balcells. el Sr. Josep M. Cros i Roca, el Sr.
Josep Quintana i Caralt i el Sr. Josep M. Coma i Punse!.
Excusa la seva assistencia la Sra. Silvia Pages i Serarols i la Sra. Núria Zambrano i
Costejá
També hi són presents la Sra. Ariadna Villegas i Torras, gerent del Consorci Dinámig i
la Sra. Glória Gou i Clavera, que actua com a secretaria.

1. - APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Essent I'hora assenyalada, el president declara obert I'acte i del seu ordre es dóna
lectura a I'acta de la sessió anterior que s'aprova per unanimita!.

2. - CANVI MEMBRE JUNTA GENERAL
El president dona compte de que el Pie de l'Ajuntament d'Olot de 26 d'octubre de 2017
va aprovar la substitució de la regidora Sra. Núria Fité i Grabalosa pel Sr. Josep M.
Coma i Punset com a representant de l'Ajuntament d'Olot a la Junta General del
Consorci Dinámig- Agencia d'lnnovació i Desenvolupament de la Garrotxa.
A continuació, el President de Dinámig, el Sr. Corominas, exposa que de conformitat
amb alió que disposa el número 8 de I'article 108 de la Llei orgánica 5/1985, de 19 de
juny, de regim electoral general, en el moment de la presa de possessió i per tal
d'adquirir la plena condició del cárrec, els candidats representats hauran de jurar o
prometre el cárrec, i crida al Sr. Josep M. Coma i Punset que prengui possessió del
cárrec. El Sr. Coma declara:
"Prometo per imperatiu legal complir fidelment les obligacions com a membre del
Consorci OINAMIG pel qual he estat anomenat amb /leialtat al Rei, guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i rEstatut d'Autonomia de
Catalunya com a norma institucional basica de Catalunya"

Afegeix a continuació:
"Per expressió democrática de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició
del Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya, per exercir
/'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, restat catala, lliure i sobira. "

El Sr. Josep M. Coma presta la promesa al carrec segons fórmula legal i ocupa el seu
lIoc.

3. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Estanis Vayreda explica que s'ha dut a terme un estudi del mercat de treball de
la Garrotxa. Aquest estudi ibclou I'analisi quantitativa de les dades de fons secundaries
així com la realització de 400 entrevistes segons la metodologia de l'Enquesta de la
població Activa i enquestes a més de 200 empreses. També s'han realitzat 5 grups de
discussió per recollir els aspectes més qulitatius. L'estudi ha permés posar de manifest
aquells punts positius així com els reptes a tractar en els propers anys. Les
conclusions de I'estudi es presentaran en una Junta General extraodinaria oberta a
alcaldes , regidors i técnics que tindra lIoc al gener, previ a la Jornada de presenta ció
per al públic general.
El Sr. Xavier Garcia, en representació del grup OeC, demana que a banda de I'estudi
es presenti el Pla d'actuacions de DinamiG.

4. - ASSABENTATS DElS DECRETS DICTATS DARRERAMENT
Es dóna compte deis decrets de presidéncia dictats des de la darrera Junta General.

pata

~.
-A

2017LDIGOOO061
2017LDIGOOOO62
2017LDIGOOO063
2017LDIGOOO064
2017LDIGOOO065

2017LDIGOOO066
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2017LDIGOOO070
2017LDIGOOOO71
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Proposant aprovar la sol· licitud de subvenci6
12/09/2017 dins el marc del Programes de suport al desenvolupament local- Programa
de <,
":i
per a I'any 2017.
myament a la
.obr;'; d'19/"",Lv17 •
de
28/09/2017 •
,ol,r;'; d'ordenacions de
Aprovar contracte entre Dinamig i Tot Sona Records, SL per I'actuació de
02/10/2017
Damaris Gelabert en el marc de la Fira de Sant Lluc
02/10/2017
de subvenció per la Reformulaci6 del Servei d'tmprenedoria
Resolució de no prorroga de la concessió administrativa per a l' ús privatiu
de domini públic del local situat al carrer Sant Rafel, núm. 21, per a la
16/10/2017
implantació i gestió de la botiga de l'Oficina de Turisme, adjudicada a
~A~nN S.L
favor de r
Aprovar la contracta ció de Tyke Exclusivas Promocionales, SL per el
18/10/2017 subministrament de bosses de cotó i barrets de cuiner en el marc de la
Fira
2017
Decret aprovació modificació condicions de pagament de la factura
18/10/2017
infantil "Gresca Fresca".
número 9 de JOEL GRAU LLUCIA, per I'e,
19/10/2017 A~IUVdl relació d'ordenacions de
Aprovar la contractació de Pentacarpa pel servei de 1I0guer, muntatge i
19/10/2017
desmuntatge d'una carpa per a la fira urí¡¡c", 2017
Aprovar la contractació de Serveis Complet pel subministrament de
19/10/2017
mnn, '0" per a la fira Orfgens 2017
Aprovar la contractació de l'Associació la Calorica per la interpretació de
19/10/2017
dues funcions de I'obra "Fairfly"
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2017LDIGOoo074

Aprovar la contractació del Cor Infantil Amics de la Unió i Josep Vila Jover
24/10/2017 per a la realització d'un concert i un taller per a corals en el marc del
festival VEUS 2017
Aprovar la contracta ció de Rebeca García Serodio per a la realitzaci6 d'una
24/10/2017 jam session de gospel a carrec de la Rebeca Rods i Amos Obasohan en el
marc del festival VEUS 2017

2017LDIGOoo075

24/10/2017

Aprovar la contractaci6 de Incatis, SL pel subministrament i instal·lació
deis estands de la Fira Orígens 2017 prevista pels dies 25 i 26 de novembre

2017LDIGOOO076

24/10/2017

Aprovar la contractació de Black Music Productions, SL per a la realització
de la sessió golfa de Velvet Candles en el marc del festival VEUS 2017

2017LDIGOOOO77

24/10/2017

Aprovació preus públics del festival VEUS 2017

2017LDIGOOO078 02/11/2017
2017LDIGOOO079 02/11/2017

Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Aprovaci6 deis plec de prescripcions tecniques que han de regir la
contractació, mitjan~ant procediment obert, els serveis de consultoria per
a la reformulació del Servei d'empresa i emprenedoria

2017LDIGOoo080

16/11/2017 Aprovar relació d'ordenacions de despeses

20171DIGOoo081

16/11/2017 Informe Aprovació Preus Entrades Obra de Teatre Fairfly

20171DIGOoo082

20/11/2017

2017LDIGOoo083

21/11/2017

2017LDIGOoo084

21/11/2017

2017LDIGOOO085

21/11/2017

2017LDIGOOO086 21/11/2017
2017LDIGOOO087
2017LDIGOoo088

2017LDIGOoo089
20171DIGOoo090
2017LDIGOoo091

Aprovació preus públics Pista de Gel 2017-2018
Requeriment documentació sobre la contractació administrativa del
"Servei d'informació i atenció al visitant i gestió de la botiga de l'Oficina de
Turisme d'Olot"
Aprovar el conveni de col·laboració entre Olot Televisió i Dinamig dins el
marc de la Setmana de l'Emprenedoria 2017
Aprovar el conveni de col-laboració entre Olot Televisió i Dinamig dins el
marc de la Fira Orígens 2017
Sol ·licitud de subvenci6 á la Diputaci6 de Girona - Área de Promoció
Economica, per la reformulació del servei d'emprenedoria Fase l.

28/11/2017 Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Requeriment documentació sobre la contractaci6 administrativa per
30/11/2017 adjudicar el contracte del "servei de consultoria per a la reformulació del
servei d' empresa i emprenedoria"
Aprovar la contractació del servei de vigilancia nocturna de la pista de gel
01/12/2017
2017-18
Adjudicació del servei d'informació i atenci6 al visitant i gestió de la botiga
01/12/2017
de VOficina de Turisme d'Olot 2018 i 2019
Aprovar la contractació del serveis de monitors de la Pista de Gel del 15 de
11/12/2017
desembre de 2017 al 7 de gener de 2018

2017LDIGOoo092 11/12/2017

Aprovar la contractació dellloguer de la Pista de Gel 2017-18

Aprovació sol·licitud de subvenció al Patronat de Turisme Costa Brava
Girona per I'organització VEUS, Festival de grups vocals (2a edició)
Aprovació sol ·licitud de subvenció nominativa a la Diputació de Girona2017LDIGOoo094 11/12/2017
Fira Orígens 2017
Aprovació projecte Estrategia territorial de la Garrotxa i desenvolupament
2017LDIGOOO095 11/12/2017 de projectes estrategics i sol· licitud de subvenció dins el marc de la
convocatoria Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maigo
Atorgament primer premi - PREMIS 100% EMPRENEDORS 2017 a Esferic
20171DIGOOOO96 12/12/2017
Arquitectura i Fusta .
2017LDIGOOO093 11/12/2017

2017LD IGOOO097 12/12/2017

Atorgament segon premi - PREMIS 100% EMPRENEDORS 2017 a Cíviva
Estudis Urbans

Obert el debat es fan les següents intervencions:
El Sr. Xavier Garcia, en representació del grup OeC, demana explicacions sobre les
actuacions a dur a terme dins els projectes estrategics.
Respon el President executiu que aquest tema s'explicará dins el punt d'aquesta
sessi6 referent a I'aprovació del Pressupost
I la Junta se'n dona per assabentat

5. - APROVACIÓ PRESSUPOST 20181 BASES D'EXECUCIÓ
Núm . de referencia : X2017030171
El president de Oinámig ha format el pressupost per a I'exercici 2017 .
L'interventor de Oinámig ha emes I'informe corresponent.
El pressupost conte la documentaci6 i annexos previstos a la Llei d'hisendes Locals.
Fonaments de dret:
La tramitaci6 i aprovaci6 del pressupost s'ha fet de conformitat amb I'art. 112 de la Llei
de Bases de Regim Local, i amb els articles 166 i següents Reial Oecret Legislatiu
2/2004 de 5 de marc;:, pel qual s'aprova el Text ref6s de la Llei reguladora de les
hisendes locals; els articles 2 a 23 del RO 500/90, i als articles 3, 19 i 22 de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, general d'estabilitat pressupostária. Tanmateix s'han
seguit els preceptes de la Llei Orgimica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostária i sostenibilitat financera i I'ordre 3565/2008, de 3 de desembre, per la
que s'aprova la nova estructura deis pressupostos de les entitats locals.
O'acord amb la Llei de racionalitzaci6 i sosteniblitat de l'administraci6 local (LRSAL)
27/2013 de27 de desembre i amb l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de marc;:, que modifica
l'Ordre EHA/3565/2008.
En relació a I'expedient ORJG2017000006, vist I'expedient administratiu i antecedents
corresponents, el president del Consorci OINÁMIG, proposa a la Junta General del
Consorci , I'adopció deis següents acords:
Primer.- Aprovar inicia lment el Pressupost de Dinamig per a I'any 2017 que, resumit
per capitols és el següent:
CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA
CAPíTOLS DESPESES
11 BÉNS CORRENTS I SERVEIS
IV TRANSFERÉNCIES CORRENTS
TOTAL

EUROS
795.329,21
4.500
799.829,21
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CAPíTOLS D'INGRESSOSEUROS
111 TAXES I ALTRES INGRESSOS
IV TRANSFERENCIES CORRENTS
V INGRESSOS PATRIMONIALS

124.821 ,47
672.787,74
2.220

TOTAL

799.829,21

Presenta la pro posta la Gerent del Consorci i n'explica el contingut.
Obert el debat es fan les següents intervencions:
El Sr. Xavier Garcia , representant del grup OeC formula les següents puntualitzacions:
En relació al Consell de la FP caldria incorporar als treballadors mitjanyant els
sindicats .
. Considera que les dades que recullen I'índex d'atur no son les correctes perqué son
les de I'OTG i haurien de ser las de I'EPA. Tot i que la taxa d'atur es baixa, ens trobem
que cada vegada hi ha més treballadors pobres (contractes curts, sous molt baixos i
condicions precáries) que ens portaran a tenir una població jubilada en pensions
mínimes i portará pobresa i problemátiques en un futur.
. Demana explicacions sobre determinades partides: coworking, conveni amb la FES i
la despesa d'ocupació.
La regidora Anna Descals en representació del grup CUP demana sobre els cicles
formatius de FP i les seves homologacions.
El Sr. Josep Guix, en representació del grup PSC, considera encertat incloure els
representants deis treballadors (sindicats) al Consell de la FP.
Pregunta sobre la Fira Origens que representa una despesa de 100.000 euros en
comparació a la quantitat destinada a ocupació que és només de 50.000.
Pregunta també el motiu de I'augment del cost de les despeses per la pista de gel que
han passat de 3500 a 43.700.
El Sr. Josep Quintana , en representació del grup ERC, manifesta que: abans I'IMPO
es reunia un cop al mes i ara les reunions del Dinámig son trimestrals comportant que
la informació que arriba als membres és molt menor.
Afegeix que els documents que composen el pressupost varen ser tramesos als
membres de la Junta el dilluns a la tarda, cosa que fa del tot impossible el seu estudi, i
tot i apreciar que el pressupost pel 2018 és de continurtat, no es poden fer aportacions
per la premura del temps.
A les diferents intervencions res pon el President executiu, Sr. Estanis Vayreda:
Pel que fa a les dades sobre I'atur son coincidents les de I'EPA i les de I'OTG segons
les dades resultants de l'Estudi del meract de Treball.
En relació als cursos de formació per a I'ocupació l'lnstitut Garrotxa ha aconseguit
I'homologació per part del SOC, encara que no ha pogut accedir a les ajudes
d'enguany.
El descens de I'import del conveni amb la FES es conseqüéncia de que els serveis
administratius que es prestaven des de la FES ara es fan des de I'Ajuntament.
Reconeix que I'entrega de la documentació s'ha fet amb poca anticipació i es
procurará millorar I'entrega de la informació .
Per donar més informació referent als temes que afecten exclusivament al municipi
d'Olot es fará alguna convocatoria només pels membres de l'Ajuntament d'Olot i es
tractaran nomes els projectes d'aquest municipi.

La definició que han donat del pressupost dient que es continuista no vol dir de cap
manera que sigui negatiu.
En relació a la Fira Orígens aquesta té un éxit important especialment de públic i de
vendes .
El Festival VEUS neix des de Dinamig i era un element per consol idar aquesta fira.
S'ha fet ja la segona edició. Es coorganitza entre I'area de cultura i I'area de promoció.
Es important perqué no hi ha massa festivals sobre grups corals i permet posicionar
Olot i la Garrotxa en aquest ambi!.
Les despeses d'ocupació venen majoritariament finan¡;;ades pel SOC, cosa que permet
destinar més recursos en altres ambits com la promoció, el comer¡;; i el turisme que
també reverteixen a I'ocupació. El sector serveis és I'únic que ha crescut en
treballadors .
Pel que fa a la Fira Orígens és una fira estratégica per a consolidar i prestigiar la
marca Garrotxa i Olot. Els beneficis són per tot I'any
Les despeses de la pista de gel son 25€ d'aigua, 2.000€ de lIum i uns 8000€ euros de
funcionamen!. És una inversió que compensa perqué hi pasen unes 5.000 persones i
dinamitza la Pla¡;;a Major que és una zona on costa que hi vagi el jovent
El Sr. Xavier Garcia puntualitza que les ETIs estan englobades dins el sector serveis
peró és un creixement de la industria i la industria té una millor qualitat de treball
El Sr. Espona manifesta que tots els temes que s'estan trac\ant afecten a Olot i
s'haurien de debatre en els seus órgans col ·legiats i no en seu del consorci. La
majoria son serveis que encarrega I'Ajuntament d'Olot a Dinamig i avui i ara no és el
marc per debatre i avaluar aquestes promocions
Tancat el debat i sotmesa la proposta a vota ció s'aprova amb 8 vots favorables, (Josep
M. Corominas Barnadas, Estanis Vayreda Puigvert, Joan Espona Agustín, Eduard
Llora Cullel, Santi Reixach Garriga, Jordi Cargol Cros, Josep M. Coma Punset i Josep
M. Cros Roca), 3 vots en contra (Anna Descals Tresserras CUP, Josep Quintana
Caralt i Narcís Feixas Balcells ERC ) i 2 abstencions (Xavier Garcia Zabal i Josep Guix
Feixas)

6. - CALENDARI SESSIONS 2018
Núm. de referencia : X2017030174
Vist I'article 25 deis estatuts de DinamiG que regula el Funcionament de les sessions
deis órgans col·legiats.
En relació a I'expedient DRJG2017000007, vist I'expedient administratiu i antecedents
corresponents, el president del Consorci DINÁMIG, proposa a la Junta General del
Consorci , I'adopció deis següents acords:
Primer.- Informa que les sessions ordinaries de la Junta General se celebraran un cop
al trimestre preferentment el primer dijous de mes, segons calendari adjunt per a
I'exercici 2018.
Segon .- Informa que les sessions ordinaries de la Junta Territorial se celebraran amb
carácter bimensual preferentment el quart dilluns de mes, segons calendari adjunt per
a I'exercici 2018.

Tercer.- Informa que les sessions ordinaries del Consell de Direcció se celebraran amb
caracter mensual preferentment el tercer dilluns de mes, segons calendari adjunt per a
I'exercici 2018.

7. - APROVACIÓ PREUS PÚBLlCS 2018
7.1. - Aprovació preus públics Guia 5:PM 2018
Núm . de referencia: X2017030192
Dinamig té per objectius principals, entre d'altres, la promoció económica de la ciutat i
el foment de I'emprenedoria amb el proposit d'augmentar les oportunitats del territori i
de les persones i empreses que hi actuen , tal i com estableix I'article 6 deis 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 mar", pel qual s'aprova el text refós de la lIei 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 I'informe de la
Técnica de I'Área d'Empresa, Sra. Carme Busquets Sala de data 4 de desembre de
2017 .
En relació a I'expedient DRJG2017000008, vist I'expedient administratiu i antecedents
corresponents, el president del Consorci DINÁMIG, proposa a la Junta General del
Consorci , I'adopció deis següents acords:
Únic.- Formular proposta d'aprovació deis preus públics corresponents a la Guia 5:PM
per I'any 2018 següents:
Base
49,59

Total
60,00€

Sotmesa la proposta a votació s'acorda amb 11 vots favorables i 2 abstencions (Xavier
Garcia Zabal i Anna Descals Tresserras)

7.2. - Aprovació preus públics tires i mercats 2018
Núm. de referencia : X2017030193
Dinamig organitza fires i esdeveniments a la ciutat d'Olot, tal i com estableix I'article 6 i
com estable ix I'article 6 i com es detallen a I'Annex 1 deis 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 mar", pel qual s'aprova el text refós de la lIei 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 I'informe de la
Tecnica de I'Área de Promoció de la Ciutat, Sra. Judit Reixach Ferrés data 13 de
desembre de 2017 .

------~-

--

En relació a I'expedient DRJG2017000009, vist I'expedient administratiu i antecedents
corresponents , el president del Consorci DINÁMIG, proposa a la Junta General del
Consorci , I'adopció deis següents acords:
Únic,- Formular pro posta d'aprovació deis preus públics corresponents a les fires i
mercats per I'any 2018 següents:
FIRA DE L'EMBOTIT
Dissabte 17 i diumenge 18 de mar!;
46€ +
41 € +

Productors d'embotit, format e cervesa i vi
Resta d'ex ositors

10% IVA
10% IVA

FIRA 1 DE MAIG - FIRA DE LA PRIMAVERA
Dimarts 1 de maig
Mercat vehicle (espai 5 x 5 m)
Annex comercial (preu metre lineal)
Fira d'Activitats Extraescolars (preu total)
Punt de Ilum (complement)
Mercat del disc (preu per espai)
Mercat de Sant Esteve (preu per espai)
Mercat artesania ' alimentans (preu metre lineal)
Mercat artesania ' no alimentaris (preu metre lineal)

137€ + 10% IVA
24€ + 10% IVA
22,73 € + 10% IVA
65€ + 10%IVA
19 € + 10% IVA
25€ + 10%IVA
20€ + 10% IVA
14€ + 10% IVA

MERCAT D'ARTESANIA
Dissabte 1 de setembre
Mercal artesania . alimentaris
Mercal artesania . no alimentaris

reu metre lineal

17€ + 10%IVA
12€ + 10%IVA

FIRA SANT LLUC - FIRA DE LA TARDOR
Dissabte 20 i diumenge 21 d'octubre
Fira Vehicle d'Ocasi6

I
I Preu (€Ico~e) fins a 10 colxes
I Preu (25 m') per motos i maQui",lna I

Mercat del disc (preu per espai)
Mercat de Sant Esteve (preu per espai)
Mercat artesania ' alimentans (preu metre lineal)
Mercal artesania . no alimentaris (preu metre lineal)

23€ + 10%IVA
69€ + 10%IVA

I
I

19€ + 10% IVA
25€ + 10%IVA
53€ + 10 % IVA
29€ + 10%IVA

FIRA ORiGENS - FIRA AGROALIMENTÁRIA DE PRODUCTES DE QUALlTAT DE CATALUNYA
Dissabte 24 i diumenge 25 de novembre
Preu
Preu
Preu
Preu
Preu
Preu

expositors (6 m')_
entrada (inclou 5 tiauets tas!)
taller infantil
aula de tast
guarda-roba
tiQuets de tast (6 tiQuets)

300 € + 10%
4,13 € + 21%
1,65 € + 21%
0,83 E + 21%
0,83 € + 21%
2,48 € + 21%

IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA

FIRA DEL PESSEBRE
Del dijous 8 al diumenge 9 de desembre
Mercat de Nadal (preu metre lineal)
Mercat artesania . alimentaris (preu metre lineal)
Mercal artesania . no alimentaris {preu metre lineal)

25€ + 10%IVA
30E+10%IVA
20€ + 10%IVA

La Sra. Descals pregunta si s'ha plantejat mai aplica un preu més baix per la gent de la
Garrotxa .
Respon el Sr. Vayreda que els imports son molt assequibles i que mai han tingut cap
petició al respecte
Sotmesa la proposta a votació s'acorda amb 11 vots favorables i 2 abstencions (Xavier
Garcia Zabal i Anna Descals Tresserras)

7.3. - Aprovació preus públics esdeveniments promocionals 2018
Núm . de referéncia : X2017030223
Dinamig organitza fires i esdeveniments a la ciutat d'Olot, tal i com estableix I'article 6 i
com estableix I'article 6 i com es detallen a l'Annex 1 deis 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 mar/y, pel qual s'aprova el tex! refós de la Ilei 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 Técniques de I'Area de Promoció de la Ciutat, Sra. Judit Re ixach Ferrés i Sra.
Núria Valverde Llorach amb data 5 de desembre.
En relació a I'expedient DRJG2017000010, vis! I'expedient administratiu i antecedents
corresponents, el president del Consorci DINÁMIG, proposa a la Junta General del
Consorci , I'adopció deis següents acords:
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a I'activitat de pista de gel 2017-18
detallats a continuació:
a) Tiquet general 45 minuts patinatge (7 €) : 5,78 € + 21% IVA (1 ,22 €)
b) Tiquet prom oció escoles 2x1 45 minuts patinatge per a les tardes del 17 al 21 de
desembre de 2018 (7 )€ : 5,78 € + 21% IVA (1 ,22 €)
c) Promoció per a les escoles 1 hora patinatge per als matins deis 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 Pla/ya Mercat
d'Olot (100 €) : 82,64 € + 21% IVA (17,36 €)
f) Tiquet guan!s (2 €) : 1,65 € + 21% IVA (0 ,35 )€
Segon.- Aprovar els preus públics corresponents a I'espectacle de Pep Plaza al Teatre
Principal d'Olot previst per I'esdeveniment Olotx2, detallats a continuació :
ZONAA
ZONAS
ZONAC
ZONAD

12 €
10 €
9€
7€

(10% IVA incles)
(10% IVA inclos)
(10% IVA incles)
(10% IVA incles)

Sotmesa la proposta a vota ció s'acorda amb 11 vots favorables i 2 abstencions (Xavier
Garcia Zabal i Anna Descals Tresserras)

8. - ASSUMPTES URGENTS
No n'hi ha

9. - PRECS I PREGUNTES
No n'hi ha
I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió a les 19:1O del vespre i del
seu contingut i deis acords adoptats s'estén la present acta que certifico amb la meya
signatura .
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