JUNTA GENERAL
ACTA DE LA SESSI6 ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 1 DE MARC DE 2018.

A la ciutat d'Olot, el dia 1 de mar y de 2018, es reune ix a les 19.00 hores a la sala 9 de
I'edifici Can Monsa la Junta General del Consorci Dinamig , sota la presidencia 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. Josep M. Coma i Punset, la Sra. Anna Descals i Tresserras, el Sr.
Xavier Garcia i Zabal, el Sr. Joan Espona i Agustín, el Sr. Eduard Llora i Cullet, el Sr.
Santi Reixach i Garriga, el Sr. Jordi Cargol i Cros i el Sr. Josep M. Cros Roca,
Excusa la seva assistencia el el Sr. Narcis Feixas Balcells, la Sra. Silvia Pages i
Serarols, el Sr. Josep Quintana i Caralt i la Sra. Núria Zambrano i Costejá
També hi són presents la Sra. Ariadna Villegas i Torras, gerent del Consorci Dinamig,
la Sra. Gloria Gou i Clavera, que actua com a secretaria i el Sr. Jordi Salvador i Culi
com a interventor.

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 unanimitat.
Amb la puntualització del Sr. Xavier Garcia referent al punt 5 quan parta deis
contractes de les ETTs: donades les característiques de la nostra comarca molts
d'aquests contractes són per a empreses del sector industrial (especialment
I'alimentaria). Per tant es produeix un efecte substitució ja que no queden computats
com a lIocs de treball a la indústria quan en realitat sí que ho són.

2. - DESPATX OFICIAL
Es dóna compte de les reunions i actes als quals ha assistit el President de Dinamig:
- El dia 19 de gener va anar a saludar el S. Javier Fernandez Martin, arquitecte de
seguretat cibernetica de Telefónica que es trobava en un restaurant de la ciutat,
donant una conferencia titulada "L'impacte de la seguretat cibernet ica en els entorns
del negoci" als empresaris del cercle Euram .
- Els dies 22 de gener i 12 de febrer, juntament amb el Regidor Estanis Vayreda , varen
mantenir contactes amb els propietaris de la Residencia d'Estudiants de Vico
- El dia 9 de febrer, va participar en una Jornada sobre "Dinamització de les ciutats no
metropolitanes" que va tenir lIoc a la ciutat de Manresa.
Es dóna compte de les reunions i actes als quals ha assistit el President del Consell de
Direcció de Dinamig:
- El
- El
- El
- El

dia
dia
dia
dia

11 de gener- Presentació Informe Cohesió Social
22 de gener- Visita residencia estudiants Vic
25 de gener- Reunió amb direcció Instituts per a la creació del Consell de la FP
25 de gener- Reunió amb Carrefour
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- El dia 1 de febrer- Visita Espai Coworking
- El dia 8 i 22 de febrer.- Reunions mercat setmanal (contenidors, nova ubicació
mercat setmanal)
- El dia 12 de febrer- Reunió La Galeria deis Sastres
- El dia 15 de febrer- Reunió Equip Impulsor Social Lab
- El dia 26 de febrer- Fira Orígens : reunió restauradors Espanya i Franya

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

DescrlDd6

Decret

Da

2017LDIGOOO100

19/12/2017

2017LDIGOOO103

22/12/2017

2017LDIGOOO101

29/12/2017

2017LDIGOOO102

29/12/2017

2017LDIGOO0104

29/12/2017

Renovació de I'apartat de Correus

2017LDIGOOO105

29/12/2017

2017LDIGOO0106

29/12/2017

2017LDIGOO0107

29/12/2017

Aprovar la despesa de la compra material informatic Dinamig
Aprovar la despesa deis treballs de pintura de les instaf.lacions de
Dinamig
Aprovar la despesa del subministrament i col·locació porta entrada
Dinamig

2017LDIGOO0108

29/12/2017

Aprovar la despesa de la compra de mobiliari Dinamig- Mas les Mates

2018LDIGOOOO01

18/01/2018

Retorn import ingressat a l'Escola El Morrot- Pista de Gel 2017

2018LDIGOOOO02

19/01/2018

2018LDIGOOOOO3
2018LDIGOOOOO4
2018LDIGOOOO05

AdJudicaci6 del servei de consultoria per a la reformulació del servei
d'empresa i emprenedoria
Aprovar relaci6 d'ordenacions de despeses
Aprovar la contractació de publicitat a La Vanguardia en el marc de la
Fira Orígens
Aprovar la despesa de la compra de mobiliari Dinamig

Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Informe amb relació a la contractació de Pep Plaza per a la realització
19/01/2018
d'un espectacle en el marc de l'Olotx2 2018
Aprovar la renovació de la pblissa d'assegurances anual per tires I
24/01/2018
esdeveniments 2018
26/01/2018

2018LDIGOOOO06 05/02/2018
2018LDIGOOOOO7

05/02/2018

2018LDIGOOOO08

05/02/2018

2018LDIGOOOO09

05/02/2018

2018LDIGOOO010

05/02/2018

2018LDIGOOOOll

05/02/2018

2018LDIGOOOO12

05/02/2018

2018LDIGOOOO13

05/02/2018

Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Instancia sol· licitud de la sala d'actes i la sala de reunions de Dinamig
de l'Assoc. Turlsme Rural de la Garrotxa
Instancia de sol· licitud de la sala d'actes a nom de I'Associació .A.mbit
Sant Lluc
Informe Contractació Avati-Avanti SL per als serveis de consultorla per
a la realització de l'Estudi estrategic per desenvolupar la Garrotxa en
un destí turístic per a tothom
Sol· licitud de subvenció a la Diputació de Girona per la realitzaci6 de
l'Avaluació de les Polftiques d'Ocupació a la Garrotxa.
Sol· licitud de subvenci6 exclossa de concurrencia al Patronat de
Turisme Costa Brava per dur a terme el Festival Veus.
Sol ·licitud de subvenció al Patronat de Turisme Costa Brava Girona per
la campanya Olotx2 2018.
Aprovar el projecte DINAMIT2ACIO DE LA GESTIÓ EMPRESARIAL
COMPARTIDA EN ELS PAE GARROTXA i sol·licitar una subvenció a la
Diptuació de Girona.
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2018LDIGOOOO14 05/02/2018
2018LDIGOOOO15 06/02/2018

Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona - Diplab per a
projectes i accions de la XSLPE.
Aprovar la contractació de La Vanguardia per a la comunicació i difusió
de la Fira Orígens 2018

2018LDIGOOOO16

09/02/2018

Pagament diferencia de la renovació de I'apartat de correus
Aprovar la contractació deis serveis treballs d'assistencia tecnica per
acompanyar la Diagnosi, planificació i dinamització deis agents del
territori per a la constitució d'un consell de la formació professional i
ocupacional a la Garrotxa
Instancia de sol· licitud de la sala d'actes per Serveis de Neteja i
Manteniment Utilitats, SL
Instancia sol·licitud sala d'actes i sala reunions de dinamig- Mutua
Universal
Instancia de sol ·licitud de la sala d'actes i sa la de reunion s de Dinamig
Mutua Universal
Aprovar la contractació de la Sra . Pilar Descals Roura per als serveis de
coordinació del proj ecte Treball i Formació 2017 de les líneas PRMI i
DONA.

2018LDIGOOOO17

14/02/2018

2018LDIGOOOO18

14/02/2018

2018LDIGOOOO19

14/02/2018

2018LDIGOOO020

14/02/2018

2018LDIGOOO021

15/02/2018

2018LDIGOOOO22

16/02/2018

Aprovar relació d'ordenacions de despeses

2018LD IGOOO023

23/02/2018

2018LD IGOOOO24

23/02/2018

Liquidació pressupost Dinamig 2017
Aprovació sol ·licitud de subvenció exclossa de concurrencia pública al
Patronat de Turisme Costa Brava per la realització de les Activitats
d'Estiu 2018.

L'interventor, Sr. Jordi Salvador explica el contingut del decret que fa referencia a la
liquidació del pressupost de I'exercici 2017.
El President felicita als gestors per la bona feina feta que dóna a mes resultats
economicament positius.

4. - APROVACIÓ MEMÓRIA ACTIVITATS DINÁMIG 2017
Núm. de referencia: X2018004819
En relació a I'expedient DRJG2018000001 , 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.- Aprovar la memoria anual d ' activitats de l'Agencia
Desenvolupament de la Garrotxa corresponent a I' any 2017 .

d'lnnovació

Presenta la proposta la gerent del Consorci , Sra. Ariadna Villegas , i en detalla el
contingut .
Obert el debat interve en primer lIoc la Sra. Anna Descals fent les preguntes següents:
A quin sector pertanyen les 26 empreses cread es de nou? Afegeix el Sr. Xavier Garcia
si es fa el seguiment d'aquestes empreses.

Respon la Sra. Villegas que aquestes empreses solen ser del sector serveis, formades
per una o dues persones i més d'un 60% són dones. S'elabora un índex de
supervivencia que es fará arribar als membres del consorci.
El Sr. Garcia demana si estava previst pel mes de gener del 2018 la creació de
I'empresa social.
Respon la Sra . Villegas que els resultats es tindran cap a I'estiu quan está prevista la
finalització de I'etudi.
El Sr. Josep Guix formula les següent preguntes:
En relació al traspás per part d'Euram a I'administració pública (SIGMA, CASG,
DinámiG i PNZVG) fet el 2017 demana si la subvenció que rebia en concepte
d'aquests projecte encara la reben.
Respon la Sra. Villegas que no hi ha una subvenció específica per aquest concepte
Segons la web de dinamització de polígons i amb dates comarcals hi ha 143 naus
buides. Es podria fer campanya per tal de que les petites empreses situades als nuclis
urbans es traslladessin a aquests polígons i se'ls facilites el trasllat mitjangant ajudes o
subvencions.
El Sr. Espona respon que el Consorci Sigma te la informació via expedients d'activitat
económica
En les dades que se'ns han facilitat en relació al turisme no hi surten el numero
d'entrades i visitants als museus, que sembla que són poques tot i ser un actiu
importan!.
Demana com está I'aparcament de caravanes.
Respon el Sr. Vayreda que es va inaugurar ara fa un any i mig i está ubicat en el
Cámping Les Tries
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació s'acorda amb:
9 vots a favor,
1 vot en contra (Xavier Garcia)
1 abstenció (Anna Descals)
En I'explicació de vot el Sr. Xavier Garcia fonamenta el seu vot en contra en que no es
destinen prou diners o recursos pels aturats majors de 40 anys ni per temes
d'economia social. Tot i votar en contra reconeix que Dinámig fa una bona feina
El Sr. Eduard L10rá afegeix que el 61 per 100 deis ingressos venen d'altres
Administracions i són subvencions per acluacions concretes i per tant hi ha poc marge
de maniobra. Les prioritats que exposava el Sr. Garcia també són les nostres. Els
aturats de més de 40 anys és una problemática a lIarg termini perqué no 5015 es
produeix en el moment actual si no que es refleclirá en un futur en les seves pensions.
Tot i així explica la Sra. Villegas que alllarg del 2017 s'han realitzat diversos projectes
adregats a aquests col·leclius a través de diferents programes: Programa +60,
Programes integrals per a majors de 30 anys, Programes de treball i formació i el
programa 30+ (itineraris integrals d'inserciólaboral per a majors de 30 anys)
El President remarca que el Consorci Dinamig ha fet una molt bona feina. Está iniciant
un camí pero entenem que és la fórmula correcta.
El Sr.Guix també vol que consti en acta la bona gestió del mercat setmanal, tant per
I'adequació a la normativa com per tot el trasbals del canvi d'ubicació per les obres.

.A( I{NQII ~..06
I DU[:~E " r

O[ "'''''''''''''''

s, - PRESSUPOST
5,1, - Aprovació modificació de credit
Núm . de referencia : X2018005045
En relació a I'expedient DRJG2018000002, 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.- Modificar el Pressupost de Dinámig en funció deis següents orígens i
aplicacions de fons:
ORIGENS DE FONS
18.01.430.220020
APLICACIONS DE FONS
18.01.491.63601

Manteniment equips informátics

1.148,25 €

Inversions infonmátiaues Dinamig

1.148,25 €

Segon .- Exposar al públic la modificació pro posada pel termini que fixa la normativa
vigent, cas que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment
s'entendra definitivament aprovada .
Sotmesa la proposta a vota ció s'aprova per unanimitat deis assistents

6, - ASSUMPTES URGENTS
No n'hi ha
7, - PRECS I PREGUNTES

No n'hi ha
I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió a les 20h del vespre i del seu
contingut i deis acords adoptats s'estén la present acta que certifico amb la meya
signatura.
VIST I PL6.U
EL PRES In¡;:l'<ff~

~TARIA

