JUNTA GENERAL
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADAEL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2019.
A la ciutat d’Olot, el dia 11 de desembre 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. Josep Berga i Vayreda.
Assisteixen com a membres de la Junta Estanis Vayreda i Puigvert, Josep Guix i
Feixas, Josep Berga i Vayreda, Adriana Francés i Planellas, Iolanda Suescun Pérez,
Santi Reixach i Garriga, Jordi Cargol i Cros, Adriana Roca Collell, Pere Vila Frigola,
Maria Vidal i Jordà i Isabel Rigat i Aulí.
Excusa la seva assistència l Gemma Pujolar i Busquets, Gemma Canalias i Rafel,
Lluís Riera i Callís, Jaume Mir i Bagó.
També hi són presents Ariadna Villegas i Torras, gerent del Consorci Dinàmig, M.
Glòria Gou i Clavera, que actua com a secretaria.
1. - ACTA: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.
2. - DESPATX OFICIAL
Es dona compte de les reunions i actes als quals ha assistit el president de Dinàmig:
-

-

El 13 de setembre, reunió amb el Grup Bonpreu (visita Esclat Malla i plataforma
logístics Bonpreu).
El 27 de setembre, dinar amb l’Honorable Sra. Àngels Chacón, consellera
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
El mateix dia va assistir a l’acte d’inauguració del Campus Garrotxa que va
tenir lloc al Teatre Principal.
El 14 d’octubre va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc.
El 23 d’octubre, va assistir a la mostra gastronòmica de la Garrotxa.
El 7 de novembre, va tenir una reunió amb l’Anna Erra (Alcaldessa de Vic) i la
Bet Piella (Regidora de Promoció Econòmica).
El 23 de novembre, va ser present a la passejada inaugural de la Fira Orígens
que va tenir lloc al pavelló Firal.
El dia 25 de novembre, va assistir a una altra reunió de la Comissió Permanentdinar Innovacc.
El dia 10 de desembre, va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació
Balmes de la Universitat de Vic.

Es dona compte de les reunions i actes als quals ha assistit el Vicepresident de
Dinàmig:
-

El 17 d’octubre, reunió presentació Dinàmig i reunió finançament dels serveis
de Dinàmig.
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-

El 20 de novembre, reunió amb alcaldes per presentar la cartera de serveis de
Dinàmig.

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

-

-

Assistències a òrgans de govern i d’altres entitats:
 Juntes de Govern i Assemblea de Turisme Garrotxa.
 Comissions executives de KREAS.
 Consell Rector FES.
Activitats:
 Fira Sant Lluc (19-20 octubre)
 Fira Orígens (23-24 novembre)
 Speed Datig Comerç (26 novembre)
 Foro RRHH ( 3desembre) Hi van participar 25 empreses de la comarca,
amb l’objectiu de treballar de forma col·laborativa, i d’establir un espai on
recollir informació de com esta el mercat laboral
 Festival Veus (5-8 de desembre)
Altres reunions:
 El 10 d’octubre reunió amb l’Alcaldessa de Figueres.
 L’11 de desembre, participació a la Jornada d’estratègia territorial de l’Alt
Empordà a Figueres.

3. - ASSABENTATS.-Assabentats dels decrets dictats darrerament
Es dóna compte dels decrets de presidència dictats des de la darrera Junta General:
Decret

Data

2019LDIG000168 17/09/2019
2019LDIG000169
2019LDIG000170
2019LDIG000171
2019LDIG000172
2019LDIG000173
2019LDIG000174

19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
20/09/2019
30/09/2019

2019LDIG000175 30/09/2019
2019LDIG000176 30/09/2019
2019LDIG000177 30/09/2019
2019LDIG000178 04/10/2019
2019LDIG000179 04/10/2019
2019LDIG000180 04/10/2019
2019LDIG000181 04/10/2019

Descripció
Aprovació modificació de crèdit-incorporació IF Climatització Mas les
Mates
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Sol·licitud carpes plegables pel Trepitja Garrotxa
Sol·licitud de sala actes de Dinàmig_09/10/2019 i 07/11/2019
Sol·licitud carpes plegables Festa barri Hostal del Sol
Aprovació conveni de col·laboració DinàmiG i TEISA- Vinils 2019
Retorn fiança carpes plegables Festa barri Hostal del Sol
Adjudicar el subministrament d'un videoporter per al Mas les Mates, per
import de 1.691,53€
Adjudicar el servei de so i llum per a l'Aula de Cuina de la Fira Orígens
2019, per import de 3.599,75€
Adjudicar el servei de gestió de l'Aula de Nens de la Fira Orígens 2019, per
import de 2.541€
Modificació de crèdit IFS Fira Sant Lluc
Modificació decret retorn fiança carpes plegables Festa barri Hostal del
Sol
Adjudicar el servei de lloguer del mobiliari per a la Fira Orígens 2019 per
import de 2.687,60€
Adjudicar el servei preventiu per a la Fira Orígens 2019, per import de
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1.235€
2019LDIG000182 04/10/2019 APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
2019LDIG000183 07/10/2019 Informe modificació de crèdit sobrants partides empresa
Adjudicar el serveis d'auxiliars i vigilants de seguretat per a la Fira Orígens
2019LDIG000184 07/10/2019
2019, per import de 3.458,42€
Adjudicar el servei d'assessorament i les conduccions per a la Fira Orígens
2019LDIG000185 07/10/2019
2019, per import de 3.563,45€
Adjudicar el servei de publicitat a La Vanguardia i a RAC 1 de la Fira de
2019LDIG000186 07/10/2019
Sant Lluc 2019, per import de 2.504,70€
2019LDIG000187 07/10/2019 Adjudicar el servei de publicitat a la guia d'oci de La Vanguardia per a la
Fira Orígens 2019, per import de 2.238,50 €
2019LDIG000188 07/10/2019 Adjudicar el servei de confecció, instal·lació i retirada de 140 banderoles
promocionals de la Fira de Sant Lluc, per import de 3.157,62 €
Adjudicació del servei per la realització d'un taller de rhytm & tecnique
2019LDIG000189 07/10/2019 gospel a càrrec de Nacho Melús en el marc del Festival VEUS 2019, per
import de 907,50€
Adjudicar el servei de senyalització del recinte firal en el marc de la Fira
2019LDIG000190 07/10/2019
Orígens 2019, per import de 3.628,55€
Adjudicar la contractació de publicitat al Cap Catalogne per a la Fira
2019LDIG000191 07/10/2019
Orígens 2019, per import de 1.210€
Adjudicar el servei de la neteja de la Fira Orígens 2019, per import de
2019LDIG000192 07/10/2019
2.501,87 €
Adjudicar el servei de impressió del material de difusió de la Fira Orígens
2019LDIG000193 07/10/2019
2019, per import de 2.776,95€
Adjudicar el servei de publicitat digital a La Vanguardia per a la Fira
2019LDIG000194 07/10/2019
Orígens 2019, per import de 3.025 €
2019LDIG000195 07/10/2019 Adjudicar el servei de seguiment i valoració de l'impacte en premsa,
internet, TV i ràdio sobre Fira Orígens 2019, per import de 1.228,15€
2019LDIG000196 10/10/2019 Modificació de crèdit IFS - Oficina de Turisme
2019LDIG000197 10/10/2019 Adjudicar el servei per la realització de l'espectacle Disco per Xics per la
Fira de Sant lluc 2019, per import de 4.719€
Adjudicar el servei de la creació de branded content a través de La
2019LDIG000198 10/10/2019
Vanguardia per a la Fira Orígens 2019, per import de 3.267 €
Adjudicació subministrament comptadors de persones al volcà
2019LDIG000199 10/10/2019
Montsacopa
2019LDIG000200 10/10/2019 Adjudicar el servei de publicitat convencional al diari La Vanguardia a tot
Catalunya sobre la Fira Orígens 2019, per import de 3.506,58€
Informe per a la contractació de la publicitat de la Fira de Sant Lluc a al
2019LDIG000201 10/10/2019
diari El Punt Avui.
Adjudicar el servei de so i llum per a les Aules dels Nens i Tast de la Fira
2019LDIG000202 10/10/2019
Orígens 2019, per import de 3.267€
Adjudicar el servei d'hostesses per a la Fira Orígens 2019, per import de
2019LDIG000203 10/10/2019
2.744,28€
2019LDIG000204 17/10/2019 informe contractació servei de filmació en 4k de diferents espais d'Olot
Adjudicar el servei de gestió de la pista de gel 2019-2020, per import de
2019LDIG000205 17/10/2019
14.459,50€
2019LDIG000206 17/10/2019 Adjudicar el servei de disseny dels elements de comunicació del festival
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VEUS 2019, per import de 1.783€
Adjudicar el subministrament d'una caseta de fusta de la pista de gel
2019LDIG000207 17/10/2019
2019-20, per import de 3.388€
2019LDIG000208 17/10/2019 Adjudicar el servei de la creació dels espais de jocs de taula i jocs de
construcció i enginy del Tastajocs 2019, per import de 3.617,90€
2019LDIG000209 17/10/2019 Adjudicació el servei de dinamització de l'espai de joc del Tastajocs de la
Fira de Sant LLuc 2019, per import de 1.510€
Adjudicar el servei d'allotjament per a les formacions vocals del festival
2019LDIG000210 17/10/2019
VEUS 2019, per import de 3.096,68 €
2019LDIG000211 17/10/2019 Adjudicar el servei de lloguer del material per al Niu del Tastajocs de la
Fira de Sant Lluc 2019, per l'import de 3.515€
Adjudicar el servei de dinamització, gestió i coordinació de l'espai
2019LDIG000212 17/10/2019 sensorial del Tastajocs de la Fira de Sant Lluc 2019, per import de
1.324,95 €
2019LDIG000213 17/10/2019 Adjudicar el servei de muntatge i desmuntatge de les instal·lacions
elèctriques de la Fira de Sant Lluc 2019, per import de 3.617,74€
Adjudicació el servei d'impressió dels programes generals de la Fira de
2019LDIG000214 17/10/2019
Sant Lluc 2019, per import de 1.756,92 €
Adjudicar el servei de disseny gràfic de la Fira de Sant Lluc 2019, per
2019LDIG000215 17/10/2019
import de 1.391,50€
Adjudicar el servei de transport, lloguer, muntatge i desmuntatge de les
2019LDIG000216 17/10/2019 parades del Mercat de creadors de la Fira de Sant Lluc 2019, per import
de 1.306,80 €
Adjudicar el servei de lloguer, transport, muntatge i desmuntatge de les
2019LDIG000217 17/10/2019 estructures de fusta pel Tastajocs de la Fira de Sant Lluc 2019, per import
de 2.395,80 €
2019LDIG000218 17/10/2019 Sol·licitud carpes plegables Olot TV_Fira Sant Lluc
Informe amb relació a la devolució de l'aval 2018 i requeriment d'ingrés
de la fiança definitiva per al subministrament en règim de lloguer,
2019LDIG000219 17/10/2019
instal·lació i desmuntatges d'estands i moqueta per a la celebració de la
Fira Orígens 2019
2019LDIG000220 24/10/2019 APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Adjudicar el servei d'il·luminació i decoració del Tastajocs de la Fira de
2019LDIG000221 24/10/2019
Sant Lluc 2019, per import de 1.718,20 €
Adjudicar el servei de falques a RAC1 de promoció del festival VEUS 2019,
2019LDIG000222 24/10/2019
per import de 3.283,94€
Adjudicar el servei d'una pàgina de publicitat a la guia d'oci de La
2019LDIG000223 24/10/2019 Vanguardia per a la promoció del festival VEUS 2019, per import de
1.331€
Adjudicar el servei muntatge i desmuntatge vidres oficina turisme, per
2019LDIG000224 24/10/2019
import de 1.324,95€
2019LDIG000225 24/10/2019 Retorn fiança carpes plegables Olot TV_Fira Sant Lluc
2019LDIG000226 29/10/2019 Adjudicar el servei de lloguer, el muntatge i el desmuntatge de les carpes
de la Fira de Sant Lluc 2019, per import de 7.381€
2019LDIG000227 29/10/2019 Adjudicar el servei assessorament creatiu i tècnic per la substitució de les
pantalles de l'oficina de turisme, per import de 2.831,40€
2019LDIG000228 29/10/2019 Sol·licitud carpes plegables per la presentació del programa HolaDomus
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2019LDIG000229 05/11/2019 Aprovació baixa AD rectificació de l'import final de la factura
d'ARQUITECTURA TÈCNICA BRAMON, SITJÀ I ASSOCIATS, SLP.
2019LDIG000230 05/11/2019 Retorn fiança carpes plegables pel Trepitja Garrotxa
2019LDIG000231 05/11/2019 Sol.licitud carpes plegables per la Romànic Bike Extrem pel 3 de novembre
2019LDIG000232 05/11/2019 Adjudicar el servei de legalització del fred de la pista de gel 2019
Adjudicar el servei de vídeos pel nou web de Turisme Olot, per import de
2019LDIG000233 05/11/2019
2.000€
2019LDIG000234 05/11/2019 APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
2019LDIG000235 11/11/2019 Modificació de crèdit inversió compra material elèctric fires
Retorn fiança carpes plegables per la Romànic Bike Extrem pel 3 de
2019LDIG000236 11/11/2019
novembre
2019LDIG000237 11/11/2019 Sol·licitud de reserva de sala pel 13/12/2019
2019LDIG000238 11/11/2019 Adjudicar el lloguer, muntatge i desmuntatge de casetes de fusta per la
Fira ramadera de la Fira de Sant Lluc 2019, per import de 4.372,17€
2019LDIG000239 11/11/2019 Adjudicació el servei de neteja del Firal petit després de la realització de la
Fira ramadera de la Fira de Sant Lluc 2019, per import de 1.570,88€
Aprovació modificació de crèdit major aportació ajuntament 3.000 (Fira
2019LDIG000240 14/11/2019
Orígens i Festival Veus
2019LDIG000241 14/11/2019 Modificació de crèdit: Climatització Mas les Mates
Baixa parcial AD (1900342001) a nom de Rafel Herrero per import de
2019LDIG000242 14/11/2019
848,45 euros.
2019LDIG000243 14/11/2019 Incorporació IFS Accions Montsacopa (substitueix DG012019000043)
Modificació decret retorn fiança carpes plegables per la Romànic Bike
2019LDIG000244 18/11/2019
Extrem pel 3 de novembre
2019LDIG000245 18/11/2019 Sol·licitud de la sala d'actes el 25 i 27 de novembre
2019LDIG000246 18/11/2019 Sol·licitud reserva de sala 16/12/19
de col·laboració per el projecte RESILIÈNCIA
2019LDIG000247 19/11/2019 Aprovació conveni
TERRITORIAL "Un pas més enllà del Territori Socialment Responsable".
2019LDIG000248 19/11/2019 Ampliació AD inicial 1900590001 a nom de Camp Base Organitzation, SL
2019LDIG000249 19/11/2019 Aprovació conveni de pràctiques de la Sra. Ophélie Dauvergne
2019LDIG000250 19/11/2019 Modificació de crèdit inversions mobiliari DinàmiG.
2019LDIG000251 19/11/2019 APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
2019LDIG000252 19/11/2019 Aprovació segona bestreta conveni Projecte Xarxes de Senders Itinerànnia
Adjudicar el servei de consultoria en comunicació DinàmiG, per import de
2019LDIG000253 26/11/2019
2.432,10€
Adjudicació serveis de seguretat de la pista de gel, per import de 6.056,05
2019LDIG000254 26/11/2019
€
Adjudicar el servei de publicitat coworking ca-nyera, per import de
2019LDIG000255 26/11/2019
1.306,80€
Adjudicar el servei d'implementació de l’apartat borsa de treball dins el
2019LDIG000256 26/11/2019 programa de gestió i servei de manteniment de projectes ESCIO, per
import de 6.812,78€
Adjudicar el servei de publicitat del Festival VEUS 2019 a El 9Nou, per
2019LDIG000257 26/11/2019
import de 1.316,48€
2019LDIG000258 26/11/2019 Adjudicar el servei de la producció i instal·lació de banderoles a la ciutat
per a la promoció del festival VEUS 2019, per import de 1.722,07€
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2019LDIG000259 26/11/2019
2019LDIG000260 26/11/2019
2019LDIG000261 26/11/2019
2019LDIG000262 26/11/2019
2019LDIG000263 26/11/2019
2019LDIG000264 26/11/2019
2019LDIG000265 26/11/2019
2019LDIG000266 26/11/2019
2019LDIG000267 26/11/2019

Adjudicar el servei de conferència i taller Playing Cards per part de Xavier
Marcet (Lead to Change) en relació al FORO de RRHH-Àrea Ocupació, per
import de 2.964,50€
Adjudicar el servei de sonorització dels concerts de VEUS 2019 al Teatre
Principal d'Olot, per import de 2.837,45€
Adjudicar el servei de sonorització dels concerts de VEUS 2019 a la Sala El
Torin d'Olot, per import de 3.388€
Adjudicar el servei de falques de promoció del Festival VEUS 2019 a
Catalunya Ràdio, per import de 1.819,84€
Adjudicar el servei d'impressió dels programes del Festival VEUS 2019, per
import de 1.748,45€
Adjudicar el subministrament de Gasoil, per import de 2.966,92 €
Adjudicació del servei de climatització Mas les Mates, per l'import de 14
de novembre de 2019
Adjudicar el servei d'accions de promoció amb motiu del 25 aniversari de
Cuina Volcànica per part de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa
durant el novembre de 2019, per import de 1.815€
Adjudicar el servei de publicitat del Festival VEUS 2019 a TV3, per import
de 2.541 €

2019LDIG000268 26/11/2019 Adjudicació el servei de la instal·lació elèctrica per les parades de la Fira
del pessebre 2019, per import de 3.601,27 €
2019LDIG000269 26/11/2019 Adjudicar el servei d'instal·lació artística interactiva "Nit de Nadal" pel
Mercat de Km0 de la Fira del pessebre 2019, per import de 4.114€
Adjudicar el servei de transport, lloguer, muntatge i desmuntatge de les
2019LDIG000270 26/11/2019 casetes pels pessebristes de la Fira del pessebre 2019, per import de
3.339,60€
Adjudicar el subministrament del mobiliari de cuina, per import de
2019LDIG000271 26/11/2019
2.552,92 €
Adjudicar el servei de instal·lació artística Fulles ambulants de la Cia.
2019LDIG000272 26/11/2019
Ortiga per la Fira del pessebre 2019, per import de 4.620€
Adjudicar el servei de transport, lloguer, muntatge i desmuntatge de la
2019LDIG000273 26/11/2019 cúpula que s'instal·larà a la plaça Major per la Fira del pessebre, per
import de 2.589,40€
Adjudicar el sevei d'assitència tècnica en l'actualització dels productes de
2019LDIG000274 26/11/2019 l'Observatori per al Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa. Edició
2020, per import de 3.331,41€
2019LDIG000275 26/11/2019 Adjudicació de servei per a la contractació de disseny de la nova web d'
Empresa i Emprenedoria, per import de 1.916,64€

El Sr. Josep Guix demana a què correspon la contractació del Tastajocs.
El Sr. Estanis Vayreda respon que correspon a l’espai lúdic organitzat a la Plaça
Major per la Fira de Sant Lluc.
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4. - CONVALIDAR DECRETS

A)
Núm. expedient: DG012019000053
Núm. referència: X2019042834
Vist el superàvit del tancament de l’exercici de DinàmiG de 2018 d’import de
44.336,20€.
Vist l’informe informe emès per la gerent de DinàmiG d’inversions el Consorci per la
justificació de les inversions financerament sostenibles.
Vist que inicialment s’havia previst una inversió per la climatització del Mas les Mates
per 14.004,00€ (expedient DG012019000040), però que l’adjudicació (expedient
KBD12019000118) ha quedat deserta ja que el valor estimat del contracte no va ser
suficient perquè l’oferta fos atractiva per als Industrials.
Vist l’informe dels serveis tècnics pel qual es proposa un nou valor estimat del
contracte per import de 18.146€ iva inclòs.
RESOLC
Primer.-Aprovar la incorporació del superàvit del 2018 al pressupost de DinàmiG de
2019 segons detall:
-(crear) Inversions financerament sostenibles per import de 18.149,00€ iva inclòs.
Segon.- Deixar sense efecte l’expedient DG012019000040.
Tercer.- Exposar al públic la modificació aprovada pel termini que fixa la normativa
vigent.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.

B)
Núm. expedient: DG012019000054
Núm. referència: X2019042835
Donat que es requereix realitzar una inversió en compra de material elèctric per a les
fires, i vist l’albarà de l’empresa Altusa núm: 0000073063 per import de 519,15€ (iva
inclòs).
Vist que aquesta compra és una inversió, i no està prevista en el pressupost de
DinàmiG per l’any 2019.
Vist que hi ha suficient crèdit a la partida 19 01 4311 2269910 FIRA SANT LLUC.
RESOLC:
Primer.- Aprovar la següent modificació de crèdit segons detall:
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ALTA DESPESA:
(crear partida) Inversions material elèctric fires per import de 519,15€
BAIXA DESPESA:
19 01 4311 2269910 FIRA SANT LLUC per import de 519,15€
Segon.- Exposar al públic la modificació aprovada pel termini que fixa la normativa
vigent.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.

C)
Núm. expedient: DG012019000059
Núm. referència: X2019043615
Vista la necessitat de adequar l’espai que s’utilitza com a cuina/menjador de les
oficines del Carrer Tomàs de Lorenzana 15.
Vista la necessitat de compra cortines i armaris per les oficines del Mas les Mates.
Vista la necessitat de compra de un aspirador per la neteja de la moqueta de la sala
d’actes de les oficines de DinamiG.
Vist que aquesta compra és una inversió, i no està prevista en el pressupost per l’any
2019.
RESOLC:
Primer.- Aprovar la següent modificació de crèdit segons detall, per import de tres mil
set-cents seixanta-quatre euros amb setanta-set cèntims (3.764,77 euros).
Alta despesa:
 Inversions mobiliari DinàmiG per import de 3.764,77 euros.
Baixa despesa:
 Ocupació 19.01.241.2269917 per import de 300 euros.
 Desp. no subv. Plans Ocupació per import de 3.464,77 euros.
Segon.- Exposar al públic al modificació de crèdit aprovada pel termini que fixa la
normativa vigent.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.

D)
Núm. expedient: DG012019000062
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Núm. referència: X2019044868
Vista la necessitat de compra de dos armaris d’arxiu per l’arxiu de l’Àrea d’Ocupació.
Vist el pressupost del proveïdor Arqués Còpies número 842653 de data 14 de
novembre de 2019.
Vist que aquesta compra és una inversió, i no està prevista en el pressupost per l’any
2019.
RESOLC:
Primer.- Aprovar la següent modificació de crèdit segons detall, per import de 957,86
euros.
Alta despesa:
 Inversions mobiliari DinàmiG – 19.01.430.63500
Baixa despesa:
 Despesa no subvencionable Plans Ocupacionals 19.01.241.2269918
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.

E)
Núm. expedient: DG012019000063
Núm. referència: X2019045134

Vist l’informe de contractació X2019043992 de data 21 de novembre emès per Ariadna
Villegas Torras – Gerent Dinàmig, en relació a la contractació del servei de
manteniment anual del programa de gestió de projectes ESCIO.
Vist que aquesta despesa no estava prevista en el pressupost per l’any 2019.
RESOLC:
Primer.- Aprovar la següent modificació de crèdit segons detall, per import de vuit mil
sis-cents deu euros amb trenta-sis cèntims (8.610,36 €), segons detall:
Altes despesa:
 19.01.430.220020 Manteniment equips informàtics
Baixa despesa:
 19.01.241.2269917 Ocupació per import de 5.579,36 €
 19.01.430.227996 Sistema Gestió de Qualitat per import de 531,00 €
 19.01.430.226060 Formació Grupal Dinàmig per import de 2.500,00 €
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Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdit aprovada pel termini que fixa la
normativa vigent.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.
5. – APROVACIÓ PRESSUPOST 2020 I BASES D’EXECUCIÓ
El Sr. Estanis Vayreda fa unes valoracions generals abans de procedir a l’aprovació
dels pressupostos. Enguany hi ha una menor aportació per part de l’ajuntament d’Olot,
que afecta particularment a l’àrea de promoció de la ciutat d’Olot i que per tant obliga a
replantejar l’organització dels següents esdeveniments:
1. Olotx2, aquest any es proposa repensar-lo i recuperar-lo el 2021 amb un nou
format. S’han mantingut reunions amb les entitats comercials i del sector turístic, que
han comprés la decisió i s’està en converses a fi de que ells organitzin Olot x2.
2. També es proposa repensar la Fira Orígens i fer-la a principis de la primavera del
2021. D’aquesta manera s’aconseguirà omplir de més activitat el 1r semestre i espaiar
les activitats de la tardor ja que és quan hi ha més concentració amb Lluèrnia, Sant
Lluc, Nadal...). Es manté no obstant una quantitat per iniciar la contracció ja a finals
d’any vinent.
3. Festival Veus no es faria l’any que ve però si que es tmantindrien les activitats de
carrer, com la primera Nadala a la Fira el Pessebre.
4. En relació a la Fira embotit es planteja incorporar alguns aspectes a la fira orígens o
a la Fira de Sant Lluc.
La resta d’esdeveniments (Fira Sant Lluc, Fira 1 de maig, Fira del Pessebre) es
mantenen, ja que són els esdeveniments que fa més temps que es realitzen a la ciutat
i perquè també requereixen una menor aportació, especialment en el cas de la fira 1
de maig.
Les partides d’empresa, emprenedoria i comerç també es veuen una mica minorades
però no afectaran als serveis ordinaris ni a la realització del Garrotxa Empren.
Les partides d’ocupació no s’han vist afectades
La Sra, Ariadna Villegas i Torras explica que malgrat que en aquest Junta s’aprova el
pressupost de DinàmiG el pressupost global que gestiona l’equip està repartit entre
DinàmiG, l’ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal i que l’agregació de tots tres
ascendeix a 2.600.770,66€
Aprovació pressupost 2019 i bases d'execució
Núm. de referència : X2019045428
El president de Dinàmig ha format el pressupost per a l’exercici 2020.
L’interventor de Dinàmig ha emès l’informe corresponent.
El pressupost conté la documentació i annexos previstos a la Llei d’hisendes Locals.
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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 DRJG2019000014, 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 2020 que, resumit per
capítols és el següent:
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CAPÍTOLS DESPESES
II BÉNS CORRENTS I SERVEIS

EUROS

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32.283,11

TOTAL

532.258,45

CAPÍTOLS D’INGRESSOS
III TAXES I ALTRES INGRESSOS
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS

63.460

499.975,34

468.798,45

TOTAL

532.258,45

Segon.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general del Consorci Dinàmig
per a l’exercici 2020.
Obert el debat, s’efectuen les següents intervencions.
El Sr. Josep Guix esmenta que DinàmiG és un consorci comarcal, per això considera
que l’aportació que fa el Consell Comarcal és petita, encara que ja sap que té unes
limitacions pressupostaries. No obstant pensa que seria desitjable una major
aportació. També comenta que li sembla bé que la Fira Orígens es faci cada dos anys
i proposa fer-la més professional, i estaria bé allargar-la també al dilluns següent
perquè puguin participar els restauradors.
El Sr. Estanis Vayreda matisa que la idea es que es continu fent cada any.
El Sr. Guix considera que està bé que la Fira de l’Embotit s’integri a la Fira de Sant
Lluc. Per altra banda comenta que consideraven que el Festival Veus s’estava
professionalitzant massa i que el pressupost era massa elevat i, que en tot cas, hauria
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d’estar a l’àrea de Cultura. Són del parer de no eliminar-lo però fer-lo més amateur. Pel
que fa a l’Olotx2 encara que no hi hagi aportació es pot fer amb menys recursos i
podria funcionar bé. Malgrat que en un inici pensaven votar en contra, escoltades les
explicacions per part del Sr. Vayreda s’abstindran en la votació.
La Sra. Iolanda Suescun demana un aclariment sobre la reducció de subvencions per
part de la Diputació.
El Sr. Vayreda contesta que la principal és la de la Fira Orígens que era de 20.000€.
La resta són de les altres fires.
La Sra. Suescun manifesta que votaran en contra, no tant perquè estiguin a favor o en
contra d’eliminar alguns esdeveniments en concret sinó per la manera com es prenen
les decisions que crea incerteses. Explica que el criteri de mantenir les antigues no és
suficient, seria desitjable prendre les decisions a partir de l’anàlisi del retorn i impacte a
la ciutat, i per tant saber el cost d’oportunitat d’eliminar una fira. Cal valorar els
projectes amb visió de futur i no a curt termini. Votarem en contra per aquest motiu.
El president, Josep Berga contesta que els sap molt de greu l’eliminació d’alguns dels
esdeveniments, i que com s’ha explicat alguns d’ell s’intenten reconduir. Les fires han
nascut amb anys de planificació i amb visió (per exemple la Fira Orígens). També
remarca que no s’elimina Orígens, sinó que simplement s’aplaça.
Pel que fa a la valoració de l’impacte no es disposa d’un sistema d’indicadors, ja que
és molt costós. Afageix que els esdeveniments no s’organitzen només per l’impacte
econòmic a la ciutat sinó també per generar marca de ciutat.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 7 vots a favor, 2 en contra (Iolanda
Suecun i la Isabel Rigart) i 2 abstencions (Josep Guix i l’Adriana Roca).
6. – CELEBRACIÓ I RÈGIM DE SESSIONS 2020
Núm. de referència : X2019045440
Vist l’article 25 dels estatuts de DinàmiG que regula el Funcionament de les sessions
dels òrgans col·legiats.
En relació a l’expedient DRJG2019000015, 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 segon dimarts de mes, segons calendari adjunt per a
l’exercici 2020.
Segon.- Informem que les sessions ordinàries de la Junta Territorial se celebraran amb
caràcter bimensual preferentment l’últim dilluns de mes, segons calendari adjunt per a
l’exercici 2020.
Tercer.- Informem que les sessions ordinàries del Consell de Direcció se celebraran un
cop al mes preferentment el segon dijous de mes, segons calendari adjunt per a
l’exercici 2020.
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La Sra. Adriana Roca i Collell demana de revisar que les juntes no coincideixin amb
les Juntes de govern dels organismes autònoms dels ajuntaments.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.
7. - PREUS PÚBLICS
7.1. - Aprovació preus públics fires i mercats 2020
Núm. de referència : X2019045445
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 25 de
novembre de 2019.
En relació a l’expedient DRJG2019000016, 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 2020 següents:
FIRA 1 DE MAIG – FIRA DE LA PRIMAVERA
Divendres 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 metre lineal)
Mercat artesania · alimentaris (preu metre lineal)
Mercat artesania · no alimentaris (preu metre lineal)

200 € + 10% IVA
35 € + 10% IVA
70 € + 10% IVA
6 € + 10% IVA
30 € + 10% IVA
18 € + 10% IVA

FIRA SANT LLUC – FIRA DE LA TARDOR
Dissabte 17 i diumenge 18 d’octubre
Fira Vehicle d’Ocasió

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

Mercat del disc (preu metre lineal)
Mercat de creadors La Iera (preu per parada)
Mercat artesania · alimentaris (preu metre lineal)
Mercat artesania · no alimentaris (preu metre lineal)

35 € + 10% IVA
75 € + 10% IVA

6 € + 10% IVA
25 € + 10% IVA
58 € + 10% IVA
32 € + 10% IVA

FIRA DEL PESSEBRE
Del dissabte 5 al dimarts 8 de desembre
Mercat de Nadal (preu metre lineal)

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

33 € + 10% IVA
22 € + 10% IVA

Aquest punt s’aprova amb 10 vots a favor i 1 abstenció (Sra. Adriana Roca)
8. - CONTRACTACIÓ
8.1. - Aprovació de la pròrroga del contracte del servei d'informació i atenció al
visitant i gestió de la botiga de l'Oficina de Turisme Olot
Núm. de referència : X2019045450
Atès que la Junta General de l’Agència d’innovació i Desenvolupament de la Garrotxa
(DinàmiG), celebrada en data 14 de setembre de 2017, s’aprovà l’expedient de
contractació administrativa per adjudicar el “servei d’informació i atenció al visitant i
gestió de la botiga de l’Oficina de Turisme d’Olot”; el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores de la contractació; la
despesa i es convocà la corresponent licitació.
Atès que l’1 de desembre de 2017 es va adjudicar la contractació del “Servei
d’informació i atenció al visitant i gestió de la botiga de l’Oficina de Turisme d’Olot” a
favor de l’empresa “EDUCART, serveis educatius i culturals, S.L.” amb NIF. B17525841, pel preu anual de seixanta-cinc mil euros (65.000€), IVA inclòs.
Vista la clàusula 4 del plec de clàusules administratives esmentat en el primer paràgraf
pel qual s’estableix la durada del contracte en 2 anys (2018 i 2019), a comptar del dia
1 de gener de 2018 o del dia següent a la seva formalització i que aquest es podrà
prorrogar per un any més, per acord de les parts manifestat de forma expressa abans
de la seva finalització, de conformitat amb l’article 303 del TRLCSP.
Vist que el servei de d’informació i atenció al visitant i gestió de la botiga de l’Oficina de
Turisme d’Olot s’ha portat a terme de manera satisfactòria fins al moment
En relació a l’expedient DRJG2019000017, 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.- Prorrogar el contracte per un any més, fixant la finalització del mateix el 31 de
desembre del 2020 i no essent possible prorrogar-lo més, d’acord amb la clàusula 4
del plec de clàusules administratives particulars del “servei d’informació i atenció al
visitant i gestió de la botiga de l’Oficina de Turisme d’Olot”.
Aquest punt s’aprova per unanimitat dels assistents.
9. - ASSUMPTES URGENTS

9.1 – Adhesió a la xarxa Gironina d’espais i d’allotjament empresarial
Núm. de referència : X2019046471
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Atès que la Diputació de Girona ha impulsat la formalització de la Xarxa Gironina
d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE), vivers d’empresa i espais de coworking
per donar suport als ens locals públics que gestionen o tenen la titularitat d’un espai
d’aquestes característiques.
Vist que el suport es concreta en un protocol d’adhesió i interrelació, reunions
tècniques, jornades de treball en xarxa per a emprenedors i empreses, formacions,
difusió i el web viversgi.cat
Atès que en el Ple del 19 de Maig de 2016 l’Ajuntament d’Olot va aprovar l’establiment
del servei de coworking. - Ca-Nyera al carrer Aigua núm 5 d’Olot
.
Atès que el Ple de l'Ajuntament d'Olot, el dia 25 d’abril de 2019 va aprovar el canvi de
gestió de l'espai Co-working i encomanar la gestió del servei del Coworking a DinàmiG
– Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa.
Atès que per formar part de la xarxa, cal disposar d’un acord de Ple o equivalent
d’adhesió a la XGEAE
S’acorda
Primer.- Acordar l’adhesió a la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial
(XGEAE) de a Diputació de Girona.
Segon-. Sol·licitar formalment l’adhesió a l’esmentada Xarxa.
Aquest punt s’aprova per unanimitat dels assistents.
10. - PRECS I PREGUNTES
El Sr. Josep Guix intervé per demanar que s’incideixi en les polítiques de defensa del
comerç tradicional i artesanal enfront internet i les grans superfícies.
I també demana informació sobre els ajuts líder i que el Consorci DinàmiG que té
relació amb les empreses en faci difusió..
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a 2/4 de 9 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
JOSEP BERGA
VAYREDA DNI
46670782X
(SIG)

LA SECRETÀRIA
MARIA GLÒRIA
GOU CLAVERA DNI 40285343S
(SIG)
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