JUNTA GENERAL
ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA
CELEBRADA EL OlA 14 DE SETEMBRE DE 2017.
A la ciutat d'Olot, el dia 14 de setembre de 2017, es reuneix 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. Estanis Vayreda i Puigvert
Assisteixen com a membres de la Junta el Sr. Josep Guix i Feixas, la Sra. Anna
Descals i Tresserras, el Sr. Xavier Garcia i Zabal, el Sr. Josep M. Cros i Roca, la Sra.
Sílvia Pages i Serarols, el Sr. Josep Quintana i Caralt i la Sra. Núria Zambrano i
Costejá
Excusa la seva assistencia el Sr.Josep Maria Corominas i Barnadas, la Sra. Núria Fite
i Grabalosa, el Sr. Joan Espona i Agustín, el Sr. Eduard Lorra i Cullet, el Sr. Santi
Reixach i Garriga, el Sr. Jordi Cargol i Cros i el Sr. Narcis Feixas Balcells.
Tambe hi són presents la Sra. Ariadna Villegas i Torras, gerent del Consorci Dinamig i
la Sra. Gloria Gou i Clavera, que actua com a secretaria.

1. - APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR (ORDINARIA) lACTES SESSIONS
ANTERIORS (EXTRAORDINARIA)
Essent "hora assenyalada , el Sr. Estanis Vayreda i Puigvert, que exerceix la
presidencia per absencia del presidenl i del vicepresidenl, en la seva facultat de
President del Consell de Direcció, declara obert "aCle i del seu ordre es dóna lectura a
I'acta de la sessió anterior (ordinaria) i les actes de les sessions anteriors
(extraordinaria) que s'aproven per unanimitat

2. - CANVI MEMBRE JUNTA GENERAL
El president dona compte de que el Pie de l'Ajuntament d'Olot de 22 de juny de 2017
va aprovar la substitució del regidor Sr. Lluís Junca i Pujol pel Sr. Josep Quintana i
Caralt com a representant de l'Ajuntament d'Olot a la Junta General del Consorci
Dinamig- Agencia d'lnnovació i Desenvolupament de la Garrotxa.
A continuació, el President de Dinamig, el Sr. Estanis Vayreda, exposa que de
conformitat amb alió que disposa el número 8 de I'article 108 de la Llei organica
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 carrec, els candidats representats
hauran de jurar o prometre el carrec, i crida al Sr. Josep Quintana i Carall per tal que
prengui possessió del carrec. El Sr. Quintana 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 rEstat i rEstatut d'Autonomia de
Catalunya com a norma institucional básica de Catalunya"

Afegeix a continuació:
"Per expressió democrática de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició
del Par/amen/, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya, per exercir

I'aulodelerminació del noslre poble i proclamar, junlamenl amb loles les nos/res
ins/ilucions, I'es/a/ ca/ala, Ihure i sobirá "

3. - DESPATX OFICIAL
Es dóna compte de les reunions i actes als quals ha assistit el President de Dinamig:
6 de maig , obertura de Robolo!.
15 de maig, reunió amb diferents industrials per parlar de diferents serrells de
la Plac;:a Merca!.
17 de maig, acte de presentació del programa Europace.
22 de maig, visita empresa Espuña, en el marc de les visites que periódicament
fa a les empreses de la ciuta!.
El mateix dia 22 va mantenir una reunió amb el Sr. Josep Collado, Secretari de
la FECIC i el Sr. Joan Turró , Vicepresident de la UVic pel tema de Kreas.
9 de juny, actes de celebració del 150é aniversari de Ros Group.
15 de juny, roda de premsa de presentació de l'Observatori Económic, Social i
Mediambiental de la Garrotxa
17 de juny va ser present a I'inici del Shoping Ni!.
26 de juny, roda de premsa de presentació del nou web de polígons industrials
de la Garrotxa .
El mateix dia 26 de juny, va assistir a la Junta Directiva i a I'Assemblea del
Clúster carni Innovacc.
Es dóna compte de les reunions
Dinamig:

actes als quals ha assistit el Vicepresident de

24 maig, reunió amb Josep Maria Vergés, director de PIMEC .
9 de juny, actes de celebració del 150é aniversari de I'empresa Ros Group.
15 de juny, roda de premsa de presentació de l'Observatori Económic, Social i
Mediambiental de la Garrotxa.
26 de juny, roda de premsa de presentació del nou web de polígons industrials
de la Garrotxa.
5 de juliol, acte de presentació de Webatl Energia S.L .
19 de juliol , visita institucional del president de la Generalitat, Sr. Caries
Puigdemont, a les empreses garrotxines Mitsa i Beding.
Es dóna compte de les reunions i actes als quals ha assistit el President del Consell de
Direcció de Dinamig:
5 de maig, concertació Territorial del SOCo
17 de maig , acte de presentació del programa Europace.
25 de maig , reunió Consell del FP.
15 de juny, roda de premsa de presentació de l'Observatori Económic, Social i
Mediambiental de la Garrotxa
3 de juliol, roda de premsa Estudi mercat de trebal!.
El senyor Estanis Vayreda Puigvert, ha estat nomenat representant de I'Associació
Catalana de Municipis i Comarques en el Consel l de Direcció del SOC, dependen! del
Departament de Treball, Afers Socials i Families de la Generalitat de Catalunya .

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

Deec~
DdI
Decret
2017LDIGOOO028 27/04/2017 Aprovar relació d'ordenacions de des peses
Aprovar el conveni entre l'lnstitut de Cultura de la Ciutat d'Olot, Dinamig
2017LDIGoOo029 15/05/2017 i Associació d'Hostalatge de la Garrotxa per la cessió de la Sala El
Torln per la realització "Tapódrom"
2017LDIGOOO030 17/05/2017 Aprovar la despesa de les obres de millora de la seu de DINAMIG
2017LDIGoOO031 17/05/2017 Aprovar la despesa de les obres de miliora de la seu de DINAMIG
2017LDIGooo032 17/05/2017 Aprovar la despesa de les obres de millora de la seu de DINAMIG
2017LDIGoOO033 17/05/2017 Aprovar relació d'ordenacions de des peses
2017LDIGoOO034 23/05/2017 Realitzar el pagament del domini de la pagina web de l'Observatori
Aprovar conveni de col'laboració entre el Consorci de Medi Ambient i
Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), Consorci d'Acció Social de la
2017LDIGoOO035 29/05/2017 Garrotxa i l'Agéncia d'lnnovació i Desenvolupament de la Garrotxa
(DINAMIG) per l'Observatori Económic, Social i Mediambiental de la
Garrotxa
2017LDIGOOo036 31/05/2017 Realitzar el pagament del domini de la pagina web de l'Observatori
2017LDIGoOO037 31/05/2017 Aprovar relació d'ordenacions de des peses
Aprovació sol ,licitud de subvenció nominativa a la Diputació de Girona
2017LDIGOOO038 08/06/2017
Fira OrlQens 2017
Aprovació sol, licitud de subvenció nominativa a la Diputació de Girona
2017LDIGOoo039 08/06/2017
Fira Sant Lluc 2017
2017LDIGOOO040 16/06/2017 Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Aprovació sol, licitud de subvenció al Patronat de Turisme Costa Brava
2017LDIGOOO041 21/06/2017
Girona per I'organització VEUS, Festival de grups vocals (2a edició)
2017LDIGoOO042 21/06/2017 Aprovació conveni de practiques de la Sra. Laura Duñach Puigdemont
Contractació de la direcció artlstica, programació d'artistes i formadors,
2017LDIGooo043 28/06/2017
I producció i regidoria de VEUS 2017
2017LDIGooo044 28/06/2017 Aprovació conveni de practiques de la Sra . Bin Huang
Adjudicació del servei de direcció, comercialització, organització,
2017LDIGOo0045 30/06/2017
comunicació i execució de la Fira Orlgens 2017, 2018 i 2019 .
2017LDIGOOO046 04/07/2017 Aprovar relació d'ordenacions de des peses
Aprovació conveni de col'laboració Dinámig i Unió General de
Trebaliadors de Catalunya (UGT),en relació alslles trebaliadors/es
2017LDIGooo047 05/07/2017
afectats/des per potencials situacions d'emergéncia social derivades
d'incidéncies laborals
2017LDIGOo0048 13/07/2017 Aprovar relació d'ordenacions de des peses
Aprovar la contractació de FM ESPECTACLES GIRONA, SLU per la
2017LDIGooo049 21/07/2017 gestió deis catxets de Solala i Son of Pitches en el marc del festival
VEUS .
Pagament quota a l'Associació SECOT- Sr. Josep Maria Ginabreda
2017LDIGoo0050 21/07/2017
Sala
2017LDIGooo051 21/07/2017 Pagament quota a l'Associació SECOT- Sr. Manuel Mas Cuadrado
Pagament quota a l'Associació SECOT- Sr. Josep Llu is Navarro
2017LDIGooo052 21/07/2017
Navarro
2017LDIGoOO053 21/07/2017 Pagament quota a I'Associació SECOT - Sr. Caries Macias Canalias
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2017LDIGOOO054 21/07/2017
2017LDIGOOO055 26/07/2017
2017LDIGOOOO56 26/07/2017
2017LDIGOOO057
2017LDIGOOO058
2017LDIGOOO059
2017LDIGOOO060

27/07/2017
11/08/2017
24/08/2017
01/09/2017

Pagament quota a l'Associació SECOT- Sr. Juan Manuel Moreno
Sanchez
Aprovació sol, licitud de subvenció exclosa de concurréncia a la
Diputació de Girona- Fira de l'Embotit i Fira del Pessebre 2017
Aprovar el conveni de col-laboració entre Aquambiente Servicios para
el Sector del Agua i Dinamig dins el marc de la Fira de Sant Lluc 2017
Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Aprovar la despesa de les obres de millora de la seu de DINAMIG
Aprovar relació d'ordenacions de despeses

5. - CONTRACT ACIÓ
5.1. - Aprovació deis plec de prescripcions tecniques que han de regir la
contractació, mitjan~ant procediment obert, els serveis d'infonnació i atenció al
visitant i gestió de la botiga de l'Oficina de Turisme d'Olot, atenent a una
pluralitat de criteris d'adjudicació.
Núm . de referencia: X2017022496
L'article 6 deis estatuts de DinámiG (Agencia d'lnnovació i Desenvolupament de la
Garrotxa) estableix que una de les seves finalitats és la promoció i informació turística
Per aquest motiu I'oficina de turisme d'Olot es promoguda per l'Ajuntament d'Olot a
través de DinámiG . Des del maig de I'any 2012 aquest servei s'extemalitza sota la
coordina ció del personal tecnic de turisme de DinámiG ja que I"Ajuntament no disposa
deis recursos adequats per la realització d'aquesta activitat ates I"elevada
especialització que requereix. Des de I"oficina de turisme, situada en aquell moment a
I"edifici de I'Hospici, s'ofereix un servei d'informació de qualitat al visitant, amb
I"objectiu principal de dinamitzar el territori, promocionant i contribuint a la difusió deis
recursos naturals, culturals i gastronómics i així consol idar la imatge d'Olot i la
comarca com a destí de turisme sostenible.
El 18 d'octubre de 2015, la seu de I'oficina de turisme passa a una nova ubicació
(carrer Francesc Fábregas, 6) que implica treballar en un nou escenari contractual: el
contracte del servei d'atenció al visitant i la concessió de I'explotació de la botiga.
Després de valorar la gestió d'aquests dos serveis actius a la nova ubicació des del 18
d'octubre de 2015, s'arriba a la conclusió que la gestió amb un únic operador pot ser
molt més ágil i es proposa elaborar uns plecs de contractació on s'incloguin els dos
serveis.
Vista, dones, la necessitat de contractar els "Serveis d'informació i atenció al visitant i
gestió de la botiga de I'Oficina de Turisme d'Olot"
Ates que a I'expedient hi consten el plec de cláusules administratives particulars i el
plec de prescripcions técniques reguladores de la contractació i demés documentació
prevista a I'article 109 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Púbic (TRLCSP)
El pressupost maxim de licitació anual ascendeix a la quantitat de 53.719,01€, IVA
exclós.

Ates que la durada del contracte s'estableix en 2 anys, a patir del dia 1 de gener de
2018, prorrogable per una anualitat més.
El Valor estimat del contracte ascendeix a quantitat de 161.157,03€.
El procediment a seguir per a I'adjudicació del contracte és I'obert, atenent a una
pluralitat de criteris de valoraci6, en virtut deis articles 138, 150, 157 i següents del
TRLCSP i que la tramitació de I'expedient sera ordinaria , de conformitat amb I'article
109 i següents del mateix Tex1 refós .
En relaci6 a I'expedient DRJG2017000005, vist I'expedient administratiu i antecedents
corresponents, el president del Consorci DINÁMIG, proposa a la Junta General del
Consorci , l'adopci6 deis següents acords:
Primer.- INICIAR I'expedient de contractació deis Serveis d'informació
visitant i de gestió de la botiga de l'Oficina de Turisme d'Olot.

atenció al

Segon.- APROVAR, d'acord amb I'article 110 del TRLCSP, I'expedient de contractació
administrativa deis Serveis d'informació i atenció al visitant i gestió de la botiga de
I'Oficina de Turisme d'Olot.
Fixar el preu de licitació maxim anual en cinquanta-tres mil set-cents dinou euros amb
un centim (53.719,01€), IVA exclos.
L'import maxim de la despesa ascendeix a la quantitat de seixanta-cinc mil euros
(65.000€), IVA inclos. Aquest import es desglossa en: cinquanta-tres mil set-cents
dinou euros amb un centim (53.719,01€) de pressupost net i onze mil dos-cents
vuitanta euros amb noranta-nou centims (11.280,99€), d'IVA calculat amb un ti pus del
21%.
El pressupost maxim anual de licitacio constitueix la xifra maxima per sobre de la qual
s'estimara que les ofertes deis licitadors excedeixen el tipus de licitacio. Els licitadors
hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost maxim de licitació, indican!
I'IVA a aplicar mitjanyant partida independent, de conformitat amb el model de
proposició que figura al plec.
Tercer.- APROVAR el plec de clausules administratives particulars i el plec de
prescripcions tecniques que regiran la contractació deis serveis esmentats, tal i com
determinen els articles 115 i 116 del TRLCSP.
Quart.- APROVAR la despesa d'import 65.000,00€, IVA inclos, que es finanyara amb
carrec a la partida Contractació Ex1erna Oficina de Turisme del Pressupost del
Consorci DinamiG del 2018.
Aquest contracte tindra efectes pressupostaris a partir de 1'1 de gener de 2018 i, per
tant, es tindra en consideració en I'avantprojecte del pressupost de I'exercici del 2018 i
anys següents fins a la finalització del contracte.
Cinque.- CONVOCAR licitaci6 i tramitar I'expedient de contractació de conformitat amb
I'article 110 del TRLCSP que es tramitara pel procediment obert, atenent a una
pluralitat de criteris de valoració, en virtut deis articles 138, 150 i 157 i següents del
TRLCSP.

Sisé.- PUBLICAR I'anunci de licitació en el Butlletl Oficial de la Provincia de Girona i
en el Perfil del Contractant, amb caracter urgent, de conformitat amb I'article 142.1 i
142. del TRLCSP.
En relació a aquesta proposta d'acord en Sr. Xavier Garcia exposa que no els sembla
bé que aquest servei s'hagi d'externalitzar, primer perqué sera més car, ja que per una
banda hi ha el 21 % de recarrec de I'IVA i el benefici d'empresa que I'ajuntament
s'estalviaria (un 15%). Per altra banda considera que ja hi ha prou personal técnic a
I'organització per poder dur-Io a terme i que una empresa externa no aporta valor
afegit. En tot cas aquesta situació el que fa és empitjorar la situació laboral deis
treballadors. Segons els seu s calculs el sou d'una persona contractada es mou entre
els 870 i 900 €. El Sr. Garcia pro posa que s'hauria de fer constar en els plecs de
condicions , que el sou no pot ser inferior al 20% del personal de la mateixa categoria a
I'ajuntament. Demana que els productes que es venguin siguin de proximitat i no
realitzats a I'estranger, moltes vegades amb explota ció infantil. També demana que es
consulti si és legal que la supervisió deis alumnes que fan practiques a I'oficina de
turisme la faci I'empresa adjudicataria del contracte.
El Sr. Estanis Vayreda respon que en aquests moments no hi ha alternativa perqué
I'ajuntament no pot contractar personal directament. També indica que les jornades
són de 30 hores setmanals i que per tant els calculs del sou s'hauria de fer sobre
aquesta base. En relació a I'empresa adjudicataria actual esta aplicant el conveni que
ofereix unes millors condicions als treballadors i per altra banda si hi hagués algun
canvi d'empresa aquesta estaria obligada a acceptar la subrogació del personal
conservant les mateixes condicions per tant en cap cas empitjoraran. Pel que fa a les
practiques s'estudiara. També manifesta estar totalment d'acord en que el producte
que es vengui sigui de proximitat.
La Sra. Silvia Pagés afegeix que seria bo poder incorporar com a criteris de valoració
criteris socials, com per exemple valorar les condicions laborals deis treballadors,
aspectes de responsabilitat social corporativa, entre d'altres. També s'hauria d'exigir
que tinguessin Pla d'lgualtat entre homes i dones.
El Sr. Josep Guix afegeix que s'ha de buscar I'equilibri entre I'oficina de turisme
(atenció al visitant) i la botiga de turisme.
El Sr. Vayreda recorda que en les darreres licitacions només s'ha presentat una
empresa. No hi ha massa empreses que s'hi dediquin. I que només vendre productes
turistics no sera visible económicament.
Sotmesa la pro posta a votaci6, aquesta s'aprova per 4 vots a favor del Sr. E. Vayreda,
Sr. J. Guix, Sra. N. Zambrano i el Sr. J. M. Cros, 1 vot en contra del Sr. X. Garcia i 3
abstencions de la Sra. S. Pagés, A. Descals i J. Quintana.

6. - ASSUMPTES URGENTS
No n'hi ha

7. - PRECS I PREGUNTES

El Sr. Xavier Garcia proposa que en el marc de cada junta s'elabori un informe de
resultats deis programes més rellevants de DinámiG, de manera que es pugui fer un
seguiment de I'activitat i els objectius aconseguits.
El Sr. Vayreda accepta el suggeriment i s'inclourá a les ordres del dia de les sessions
un punt que sigui donar compte del detall de resultats.

I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió a les 20: 15h del vespre i del
seu contingut i deis acords adoptats s'estén la present acta que certifico amb la meva
signatura.

VIST I PLAU
EL PRESI
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