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JUNTA GENERAL
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 7 DE JUNY DE 2022
A la ciutat d’Olot, el dia 7 de juny de 2022, es reuneix a les 18:00 hores a la sala de
Plens del Consell Comarcal la Junta General del Consorci Dinàmig, sota la presidència
del Sr. Josep Berga i Vayreda.
Assisteixen com a membres de la Junta:
Josep Berga i Vayreda
Santi Reixach i Garriga
Estanis Vayreda i Puigvert
Gemma Canalias i Rafel
Iolanda Suescun i Pérez
Marina Alegre i Martínez
Jordi Gasulla i Flavià
Josep Guix i Feixas
Jordi Cargol i Cros
Fina Surina i Gelis
Excusen l’assistència: Adriana Francès i Planellas, Lluc Charles i Flaqué i Isabel Rigat
i Aulí, Pere Vila i Frigola, Adriana Roca i Collell
També hi són presents Ariadna Villegas i Torras, gerent del Consorci DinàmiG,
Mariona Mañà i Roca, coordinadora de l’àrea d’ocupació i M. Glòria Gou i Clavera, que
actua com a secretària.
1. - ACTA: Aprovació acta sessió anterior
Essent l’hora assenyalada, i comprovat el quòrum necessari per a la celebració de la
sessió, el president declara obert l’acte i del seu ordre es dona lectura a l’acta de la
sessió anterior que s’aprova per unanimitat.
2. - DESPATX OFICIAL

AJUNTAMENT D'OLOT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Es dona compte de les reunions i actes als quals ha assistit el president de DinàmiG,
el Sr. Josep Berga Vayreda:


Divendres 8 d’abril va visitar les brigades ocupacionals al Marc de les Mores on
han portat a terme tasques de millores del parc infantil.



Dimecres 13 d’abril va rebre la visita del President de la Generalitat, Pere
Aragonès. El President va signar el llibre d’honor de la Ciutat, a continuació va
mantenir una reunió amb l’Alcalde i el primer tinent d’alcalde, l’Estanis Vayreda,
i finalment es va desplaçar a Espai Cràter.



Dijous 5 de maig, acompanyat de la regidora d’Educació Mariona Camps, va
donar la benvinguda al Fòrum d’Experiències de Petits Talents Científics a la
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Garrotxa que va organitzar la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
a la Sala El Torin.


Divendres 6 de maig va pronunciar un dels parlaments d’inauguració del
Robolot. Amb la resta d’autoritats convidades, va donar la benvinguda als
alumnes participants a la fira Steamakers que es va celebrar al Firal.



Divendres 13 de maig es va traslladar a Girona per assistir a l’acte “Fons Next
Generation: reptes i oportunitats” que el conseller d’Economia i Hisenda,
Jaume Giró, va pronunciar a la seu de la Generalitat a Girona.



Dilluns 30 de maig va assistir al Patronat de la FES, juntament amb el regidor
de Promoció econòmica, Estanis Vayreda.

Es dona compte de les reunions i actes als quals ha assistit el President del Consell de
Direcció de DinàmiG, el Sr. Estanis Vayreda Puigvert:


Dijous 7 d’abril va rebre la visita del Director General de Comerç, el Sr. Sr. Jordi
Torrades Aladrén a l’Espai Cràter.



Els dilluns 25 d’abril i 30 de maig va assistir a les Juntes de Govern de Turisme
Garrotxa.



Dimarts 3 de maig va participar a la Reunió de la Comissió executiva de la
Fundació Kreas.



El dijous 26 de maig va assistir al Consell rector de la Fundació d’Estudis
Superiors, FES.

AJUNTAMENT D'OLOT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Assistència als Òrgans de Govern de DinàmiG del President del Consell de Direcció
de DinàmiG, el Sr. Estanis Vayreda i Puigvert juntament amb el Conseller comarcal de
Promoció econòmica, Pere Vila i Frigola:


Assisteixen als Consell de Direcció ordinaris de DinàmiG els dies 21 d’abril, 12
de maig i 2 de juny de 2022.



Assisteixen a la Junta Territorial de DinàmiG el dilluns 25 d’abril de 2022.



Dimecres 18 de maig van prendre part a la reunió sobre el Pla de Talent,
juntament amb la gerent del Consorci DinàmiG, la Sra. Ariadna Villegas Torras,
la coordinadora del Campus Garrotxa, la Sra. Diana Matamoros Moya i
diversos representants del teixit empresarial, gremis professionals i
organitzacions de selecció́ de personal de la Garrotxa.

3.- DECRETS.- Assabentat dels decrets de presidència dictats darrerament.

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA _DINAMIG

Consorci DINAMIG

DING2022000002

Codi Segur de Verificació: 0cbbf6f0-ae4a-4a00-840f-87122b861668
Origen: Administració
Identificador document original: 4793831
Data d'impressió: 24/10/2022 15:26:15
Pàgina 3 de 9

SIGNATURES

Ì0cbbf6f0-ae4a-4a00-840f-87122bÇv0doÎ

DOCUMENT

1.- MARIA GLORIA GOU CLAVERA - 04/10/2022
2.- JOSEP BERGA VAYREDA - 05/10/2022

CONTRACTACIÓ


05/04/2022

X2021049031 Modificació de l'adjudicació servei de gestió i

atenció als usuaris de la Pista de Gel 2021 a WERNER ESTELLÉ JACINTO,
amb NIF 46341807G


08/04/2022

X2022017565 Formació emprenedoria, 1r cicle



20/04/2022

X2022018066 Adjudicació contracte de subministrament de

2.000,00 €

cadires per Dinàmig. 1.234,93 €


03/05/2022

X2022022144 Adjudicació de la contractació de JM Bruneau en

relació al canvi de mobiliari d'una aula de Mas les Mates. 2.133,56 €


04/05/2022

X2022022155 Adjudicació de la contractació del servei de

treballs de construcció per l'habilitació de l'office davant dels despatxos de Mas


les Mates.

4.216,85 €

10/05/2022

X2022022989 Adjudicació del contracte del serveis d'assistència

tècnica per dissenyar i impulsar el procés de concertació territorial de la
Garrotxa i la definició dels espais de governança per import de 5.000,00 € iva
inclòs.


10/05/2022

X2022018007 Adjudicació del servei d'execució del programa

PIME Resilient: assessoraments a empreses en gestió, estratègia econòmica i
resiliència per l'import de 15.030,02 €


16/05/2022

X2022024713 Adjudicació de la contractació del subministrament

del mobiliari pel nou office de les Mates. 4.389,88 €


27/05/2022 X2022026547 Adjudicació dels
l’assegurança anual de les oficines. 1341.70 €

serveis

de

renovació

de

SUBVENCIONS, CONVENIS I TRANSFERÈNCIES

AJUNTAMENT D'OLOT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.



17/05/2022 X2022025024 Reintegrament parcial subvenció a la Diputació de
Girona per la realització de l'Avaluació de les Polítiques d'Ocupació a la
Garrotxa.
- 8.348,58 €

ORDENACIÓ DE DESPESES


22/04/2022

X2022020574 APROVAR RELACIÓ DE DESPESES ABRIL 2022

16.253,89 €


24/05/2022

X2022026536 APROVAR RELACIÓ ORDENACIÓ DESPESES

MAIG 2022

20.239,73 €
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT


08/04/2022

X2022017789 MC_10

APLICACIÓ

SUPERÀVIT

DINAMIG

64.443,21€


14/04/2022

X2022018088 MC_11 GENERACIÓ DE CRÈDIT SUBVENCIÓ

DIPUTACIÓ SINGULARS 12.886,50 €


13/05/2022

X2022021962 MC_12 GENERACIÓ DE CRÈDIT 2ª APLICACIÓ

DEL SUPERAVIT 2021 20.239,73 €


26/05/2022

X2022026817 MC_14

GENERACIÓ

DE

CRÈDIT

TRFO

GENERACIÓ

DE

CRÈDIT

TRFO

MG52/PANP CONSELL 117.667,20 €


27/05/2022

X2022026796 MC-13

MG52/PANP AJUNTAMENT 211.800,96 €
PERSONAL


05/04/2022

X2022016158 Aprovació nòmina març 2022. 23.061,64 €



05/04/2022

X2022016153 Contractació Sra. Clàudia Vidiella Badell - AODL

NOVES CAPACITATS PER AL TREBALL - Expedient SOC023/21/000056 en
substitució per Incapacitat Temporal de la Sra. Anna Dalmau Ventura.


25/04/2022

X2022021056 Informe desplaçaments i dietes nòmina abril 2022

personal de DinàmiG. 450,70 €


27/04/2022

X2022021590 Aprovació nòmina abril 2022. 25.899,7€



17/05/2022

X2022024787 Contractació laboral de la Sra. Mara Cecília

Magnet Bermúdez, vinculada al Programa Treball i Formació MG52, PRGC i
PANP 2021 amb número d'expedient SOC069/21/000067


17/05/2022

X2022024704 Contractació Sra. Júlia Llimargas Llop - vinculada

al Programa Treball i Formació MG52, PRGC i PANP amb número d'expedient
AJUNTAMENT D'OLOT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

SOC069/21/000116


24/05/2022

X2022026373 Aprovació

nòmina maig 2022.


26/05/2022

pagament

dietes

i

desplaçaments

364,47 €

X2022026841 Contractació peons neteja i manteniment de via

pública - Programa Treball i Formació Línia MG52, PRGC i PANP - encomana
de gestió Consell Comarcal de la Garrotxa


26/05/2022

X2022026482 Contractació peons de neteja / manteniment -

Programa Treball i Formació línia MG52, PRGC i PANP expedient
SOC069/21/000067 encomana de gestió Ajuntament d'Olot.
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X2022026795 Contractació peons neteja via pública - Programa

Treball i Formació MG52,PRGC i PANP - AJ


26/05/2022

X2022026830 Contractació personal peó de neteja de via pública

- Programa Treball i Formació MG52, PRGC i PANP AJ (línia PANP)


27/05/2022

X2022026765 Aprovació oferta pública ocupació DinàmiG 2022



30/05/2022

X2022027602 Decret

aprovació

nòmina

MAIG

2022

25.643,13 €

ALTRES


05/04/2022

X2022017030 Retorn de fiança dipositada



08/04/2022

X2022017490 Sol·licitud material carpes per la Fira de la cervesa



20/04/2022

X2022017490 Retorn de fiança.



21/04/2022

X2022017095 Autorització de lloguer de 3 carpes per la cursa de

la Moixina el proper diumenge 1 de maig.


21/04/2022

X2022019974 El lloguer de dues de les seves carpes per a la

Diada de Sant Jordi.


25/04/2022

X2022020558 Sol·licitud de carpa per posar parada informativa

per Sant Jordi.


27/04/2022

X2022019974 Retorn de fiança.



27/04/2022

X2022021521 Sol·licitud de 2 carpes pel punt informació

Garrotxa Domus 06/05/2022.


24/05/2022

X2022024709 Sol·licitud de 2 carpes a DinàmiG per la XIV edició

de La Volta pels Volcans d'Olot.


24/05/2022

X2022025019 SOL·LICITUD US SALA DINAMIG



04/05/2022

X2022022581 Compte General del Pressupost - Remissió

AJUNTAMENT D'OLOT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

comissió de comptes


30/05/2022

X2022027415 Sol·licitud de 2 carpes plegables.

I la Junta se’n dona per assabentada.
4.- CONVALIDAR DECRETS
No hi ha decrets per convalidar.

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA _DINAMIG

Consorci DINAMIG

DING2022000002

Codi Segur de Verificació: 0cbbf6f0-ae4a-4a00-840f-87122b861668
Origen: Administració
Identificador document original: 4793831
Data d'impressió: 24/10/2022 15:26:15
Pàgina 6 de 9

SIGNATURES

Ì0cbbf6f0-ae4a-4a00-840f-87122bÇv0doÎ

DOCUMENT

1.- MARIA GLORIA GOU CLAVERA - 04/10/2022
2.- JOSEP BERGA VAYREDA - 05/10/2022

5.- APROVACIÓ RAT - TRACTAMENT DE DADES
Núm. de referència : X2022028616
L’article 30 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD),
regula l’obligació del responsable del tractament de dades de portar un registre
d’activitats de tractament que duu a terme.
L’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa (DINÀMIG) ha elaborat un
document descriptiu dels tractaments de dades de responsabilitat de DINÀMIG.
Aquest document inclou els continguts establerts a l’esmentat article 30 del
Reglament.
Tanmateix cal informar amb caràcter general dels tractaments de dades que es duen
a terme a l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa (DINÀMIG), en
compliment del principi de transparència per la qual cosa s’ha redactat un document
descriptiu.
En relació a l’expedient DRJG2022000010, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el President del Consorci DINÀMIG, proposa a la Junta
General del Consorci, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Registre de les Activitats de Tractament de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Ordenar la publicació del text informatiu al Portal de Govern Obert i
Transparència de DINÀMIG.
Tercer.- Notificar aquest acord al Delegat de Protecció de Dades de DINÀMIG.
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient.

AJUNTAMENT D'OLOT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 8 vots a favor i 1 abstenció del Sr. Jordi
Gasulla. (CUP)
El Sr. Gasulla justifica l’abstenció del seu grup per la falta de temps per estudiar la
documentació.
6.- APROVACIÓ PREUS CARPES
Núm. de referència : X2022028215
Dinàmig disposa de 3 carpes per a l’organització dels actes organitzat per l’entitat.
Quan aquestes carpes no s’utilitzen es poden posar a disposició de les entitats
públiques i/o privades que ho puguin necessitar previ pagament d’un preu de lloguer
i una fiança.
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Vist que pels 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 sí que cobreix el cost del servei, segons consta a l’informe
de la Gerent de DinàmiG.
En relació a l’expedient DRJG2022000009, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el president del Consorci DINÀMIG, proposa a la Junta
General del Consorci, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Es proposa aprovar els següents preus :



Preu de lloguer per carpa: 15 €
Fiança: 50 €

Segon.- Publicar els esmentats preus públics al BOP d’acord al que disposa l’article
45-1-a) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques LPACAP.”
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.

7.- ESTAT DEL MERCAT DE TREBALL A LA GARROTXA. PLA DE TALENT
La coordinadora de l’àrea d’ocupació del Mas les Mates, la Sra. Mariona Mañà i
Roca, exposa la situació del mercat de treball de la Garrotxa amb les dades de
registre així com les dades del servei.

AJUNTAMENT D'OLOT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Actualment la taxa d’atur es situa per sota del 7% (un 6,82% el mes de maig). Per
altra banda, com a conseqüència de la reforma laboral, actualment un 40% dels
contractes que es fan són de caràcter indefinit, una xifra molt superior als anys
anteriors.
En relació al servei d’ocupació, en aquest semestre hi ha ja 383 persones inscrites.
S’observa un increment de les persones registrades respecte anys anteriors,
confirmant la tendència ja observada el 2021. Una explicació seria que el servei
cada cop és més referent per a les persones en cerca de feina.
El perfil d’aquests persones és poc professionalitzat (un 51% només tenen estudis
bàsics). Només un 36% dels usuaris registrats disposen de formació
professionalitzadora.
Per altra banda un 50% són persones d’origen immigrant.

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA _DINAMIG

Consorci DINAMIG

DING2022000002

Codi Segur de Verificació: 0cbbf6f0-ae4a-4a00-840f-87122b861668
Origen: Administració
Identificador document original: 4793831
Data d'impressió: 24/10/2022 15:26:15
Pàgina 8 de 9

SIGNATURES

Ì0cbbf6f0-ae4a-4a00-840f-87122bÇv0doÎ

DOCUMENT

1.- MARIA GLORIA GOU CLAVERA - 04/10/2022
2.- JOSEP BERGA VAYREDA - 05/10/2022

També es presenten les dades dels usuaris per municipis de residència, que
segueixen la distribució demogràfica de la comarca.
El servei en el que porta d’any ha rebut 294 ofertes de feina.
La situació que preocupa més en aquest moment és que un 47,60% de les ofertes
de feina rebudes al servei no es poden cobrir. Els principals sectors són: Hostaleria i
sector turístic, principalment. Però també el sector comerç, oficis diversos, del sector
industrial (operaris i peons especialitzats). Les causes són variades: des de les
condicions laborals del sector (horaris, sous..), manca de perfils especialitzats, o bé
les persones que en aquest moment no estan a l’atur no disposen de les capacitats i
hàbits per ser ocupables. I en el cas dels sectors bàsics com neteja o peons bàsics,
sempre que es requereixi disposar de vehicle propi.
Per a identificar la complexitat de les causes i definir accions que puguin donar
resposta a aquesta situació es planteja la realització d’un pla de talent per Olot i la
comarca. Es comptarà amb l’assistència tècnica d’en Xavier Marcet, una persona de
reconegut prestigi en l’àmbit de la innovació i el lideratge. El pla que es realitzarà en
un termini de 3 mesos, realitzarà una anàlisi de la situació, tant quantitativa (amb els
dades que es disposen) com qualitativa (més de 20 entrevistes individuals), i
buscaran accions conjuntament amb les empreses de la comarca, centres educatius
i sindicats. Es preveu que al setembre es pugui disposar de les primeres
conclusions.
A continuació intervenen diferents membres de la Junta:

AJUNTAMENT D'OLOT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Sr. Josep Guix: Demana si la fuga del talent de l’hostaleria és perquè els sous que
es paguen són baixos.
La Sra. Mañà respon que pot ser una de les explicacions, però també s’hi afegeixen
els horaris, els contractes que no cobreixen el total d’hores efectivament treballades.
El Sr. Guix afegeix que la formació professionalitzadora és bàsica i que cal fomentar
més cursos de formació ocupacional.
Sr. Jordi Gasulla: Demana quantes persones hi ha registrades al serveis del Mas les
Mates, quin perfil tenen les 35 persones registrades al servei i que no són de la
Garrotxa i quin són els oficis de més difícil cobertura.
La Sra. Mañà respon que es disposa de 13.000 persones registrades i que el perfil
de les persones de fora són gent que vol venir a treballar a la comarca, del
barcelonès, Maresme i Vallès. Els oficis més buscats són fusteria, electricitat,
perruqueria, i en general tots.
Sr. Estanis Vayreda: Explica que l’economia de la comarca va a un ritme que la
comarca i el mercat de treball no pot seguir. I de les persones que arriben molts no
disposen de perfils qualificats.
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Sra. Iolanda Suescun: Exposa que la seva experiència és que actualment les
persones ja no estan disposades a treballar tantes hores, que en realitat ens trobem
davant d’un canvi de paradigma.
Sr. Josep Vayreda i Berga: posa com a exemple l’Hospital d’Olot, en el qual tampoc
no es poden cobrir tots els perfils. En relació als oficis creu que l’escola de noves
oportunitats hauria de servir per a formar els joves en oficis i cobrir els buits que hi
ha actualment.

8.- ASSUMPTES URGENTS
No hi ha assumptes urgents.

9.- PRECS I PREGUNTES
No hi ha cap prec ni pregunta.

No havent ‘hi més assumptes a tractar i ningú més demana la paraula, s’aixeca la
sessió a les set del vespre, i per constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos,
estenc acta que certifico amb la meva signatura.

AJUNTAMENT D'OLOT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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