JUNTA GENERAL
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 13 DE SETEMBRE DE 2018.

A la ciutat d’Olot, el dia 13 de setembre de 2018, 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 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. Joan Espona i Agustin, la Sra. Anna Descals i Tresserras, el Sr.
Xavier Garcia i Zabal, el Sr. Eduard Llorà i Cullet, el Sr. Santi Reixach i Garriga, el Sr.
Jordi Cargol i Cros, el Sr. Josep M. Cros i Roca, el Sr. Raül Massanella Quiles i el Sr.
Josep Quintana i Caralt i la Sra. Núria Zambrano i Costejà.
Excusa la seva assistència el Sr. Narcis Feixas Balcells.
També hi són presents la Sra. Ariadna Villegas i Torras, gerent del Consorci Dinàmig i
la Sra. Glòria Gou i Clavera, que actua com a secretaria.
1. - 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 dóna compte de les reunions i actes als quals ha assistit el President de Dinàmig:
-

-

14 de juny.- presentació de l’Observatori de la Garrotxa, que va tenir lloc a la
sala d’actes de l’Arxiu. Acta que va assistir també el vicepresident de Dinàmig
el Sr. Joan Espona. L’Observatori va rebre l’impuls inicial de la societat civil
(associació d’empresaris Euram) per posteriorment passar a executar-se per
part dels tres consorcis. El formen un conjunt dades i informe que es poden
consultar a la web i al llibret d’infografies
Reunió amb la Sra. Muntsa Vilalta, Directora General de Comerç, en el
transcurs de la qual es va parlar del nou firal i del canvi d’ubicació del mercat
del dilluns d’Olot.
27 de juliol.- entrevista amb l’Hble. Sra. M.Àngels Chacon, Consellera
d’Empresa i Coneixement. Juntament amb el President del Consell de Direcció
Sr. Estanis Vayreda. Entre d’altres es va presentar el projecte Espai Crater,
que es realitzarà en col·laboració amb Turisme Garrotxa i que s’ha presentat al
Pla de Foment i el projecte de redireccionament de la formació professional al
llarg de la vida, per al qual demanem la seva col·laboració.

3. - ASSABENTATS DELS DECRETS DICTATS DARRERAMENT
Es dóna compte dels decrets de presidència dictats des de la darrera Junta General.
Decret
2018LDIG000090

Data
05/06/2018

Descripció
Aprovar relació d'ordenacions de despeses

2018LDIG000091
2018LDIG000092

05/06/2018
05/06/2018

2018LDIG000093

07/06/2018

2018LDIG000094

07/06/2018

2018LDIG000095

07/06/2018

2018LDIG000096

07/06/2018

2018LDIG000097

07/06/2018

2018LDIG000098

13/06/2018

2018LDIG000099

13/06/2018

2018LDIG000100

13/06/2018

2018LDIG000101

13/06/2018

2018LDIG000102

13/06/2018

2018LDIG000103

13/06/2018

2018LDIG000104

13/06/2018

2018LDIG000105

13/06/2018

2018LDIG000106

13/06/2018

2018LDIG000107

13/06/2018

2018LDIG000108

15/06/2018

2018LDIG000109

21/06/2018

2018LDIG000110

21/06/2018

2018LDIG000111

21/06/2018

2018LDIG000112
2018LDIG000113

21/06/2018
21/06/2018

2018LDIG000114

21/06/2018

2018LDIG000115
2018LDIG000116
2018LDIG000117
2018LDIG000118
2018LDIG000119
2018LDIG000120

21/06/2018
21/06/2018
21/06/2018
21/06/2018
21/06/2018
21/06/2018

Sol·licitud de la sala d'actes- 31/05/2018
Instància de sol·licitud de la sala d'actes- 2 de juny de 2018
Adjudicar el servei de producció i col·locació de lones per al recinte de la
Fira Orígens 2018
Adjudicar el servei de difusió de la Fira Orígens a través de RAC1
Adjudicar el servei d'impressió del llibret de promoció de Cua del Drac
2018.
Aprovar d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i el
Consorci Dinàmig per a l'execució del projecte "Formació Professional
Garrotxa"
Adjudicar el servei d'hostesses per a la Fira Orígens 2018
Adjudicar el servei d'entreteniment d'un espectacle familiar en el marc de
La Cua del Drac 2018 (Mr. Barti)
Adjudicar el servei de difusió de Fira Orígens 2018 a través de TV Girona
Adjudicar el servei de la senyalització de Can Fontfreda per diversos
esdeveniments i fires de promoció de la ciutat 2018
Adjudicar el servei de publicitat de la Fira Orígens a través de la revista Cap
Catalogne
Adjudicar el servei d'instal·lació elèctrica i d'aigua per la maquinària de
cuina de la Fira Orígens 2018
Pagament quota a l'Associació Gironina d'Orientació Empresarial "aGOe"Sr. Josep Maria Ginabreda Sala
Pagament quota a l'Associació Gironina d'Orientació Empresarial "aGOe"Sr. Manel Mas Cuadrado
Pagament quota a l'Associació Gironina d'Orientació Empresarial "aGOe"Sr. Carles Macias Canalias
Pagament quota a l'Associació Gironina d'Orientació Empresarial "aGOe"Sr. Manel Moreno Sánchez
Pagament quota a l'Associació Gironina d'Orientació Empresarial "aGOe"Sr. Josep Lluís Navarro Navarro
Aprovar el conveni de col·laboració entre Aquambiente Servicios para el
Sector del Agua i Dinàmig dins el marc de la Fira de Sant Lluc 2018
Adjudicar el servei d'assegurança Polissa Núm. 00085554596485 Oficines
Adjudicar el subministrament de vestuari i equips de protecció del personal
dels plans ocupacionals de jardineria de Treball als Barris
Adjudicar el servei d’impressió de la reedició dels llibrets 10 essències
d’Olot
Adjudicar el servei preventiu per a la Fira Orígens i la Fira de Sant Lluc
Adjudicar el servei de gestió de les xarxes socials del Festival VEUS 2018
Adjudicar el servei de desmuntatge i posterior muntatge d'una farola del
recinte firal per a la Fira Orígens 2018
Adjudicar el servei de clipping per a la Fira Orígens 2018
Aprovació modificació de crèdit compra equip de projecció
Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Aprovar la modificació de crèdit en relació a la despesa de la Quota FEFIC
Aprovació conveni de pràctiques del Sr. Lluís Bigas Catells
Aprovació conveni de pràctiques del Sra. Paula Rodríguez Piñero Celma

2018LDIG000121
2018LDIG000122
2018LDIG000123
2018LDIG000124

21/06/2018
26/06/2018
26/06/2018
26/06/2018

2018LDIG000125

26/06/2018

2018LDIG000126

26/06/2018

2018LDIG000127
2018LDIG000128
2018LDIG000129

26/06/2018
26/06/2018
26/06/2018

2018LDIG000130

26/06/2018

2018LDIG000131
2018LDIG000132

26/06/2018
26/06/2018

2018LDIG000133

26/06/2018

2018LDIG000134

29/06/2018

2018LDIG000135

29/06/2018

2018LDIG000136

29/06/2018

2018LDIG000137

29/06/2018

2018LDIG000138

29/06/2018

2018LDIG000139

29/06/2018

2018LDIG000140

29/06/2018

2018LDIG000141

29/06/2018

2018LDIG000142

02/07/2018

2018LDIG000143

05/07/2018

2018LDIG000144

09/07/2018

2018LDIG000145
2018LDIG000146
2018LDIG000147

09/07/2018
09/07/2018
09/07/2018

2018LDIG000148

09/07/2018

2018LDIG000149

12/07/2018

2018LDIG000150

20/07/2018

Aprovació conveni de pràctiques del Sra. Maria Montlló Marcé
Adjudicar el servei d'esmorzar dels ramaders per a la Fira de Sant Lluc 2018
Adjudicar el servei d'impressió per la Fira de Sant Lluc 2018
Adjudicar el servei d'un parc d'skate i scooter per la Fira de Sant Lluc
Adjudicar el servei de difusió per ràdio i premsa escrita per la Fira de Sant
Lluc 2018
Adjudicar el servei de publicitat en premsa escrita per la Fira de Sant Lluc de
2018.
Adjudicar el servei de reportatge fotogràfic del Festival VEUS 2018
Adjudicar el servei de gestió de l'Aula de Nens de la Fira Orígens 2018
Adjudicar el servei de vídeo del Festival VEUs 2018
Adjudicar el servei de publicitat en premsa escrita per fer difusió de la fira
de Sant Lluc 2018
Adjudicar el servei d'actualització del contingut APP 5PM Extraescolars
Adjudicar el servei d'impressió de les Guies 5PM Activitats Extraescolars
Adjudicar els serveis de dinamització d’una jornada per reformular els
serveis i funcionament de l’Àrea d’Ocupació a causa dels canvis que s’estan
donant en el mercat de treball
Aprovar l’obligació de la despesa de la quota d’associació corresponent a
l’anualitat 2018
Adjudicar el servei de creació i gestió dels continguts del bloc
www.descobreixolot.cat
Adjudicar el servei de difusió per ràdio i premsa escrita per la Fira de Sant
Lluc 2018
Adjudicar el servei de publicitat en premsa escrita per la Fira de Sant Lluc
2018
Subministrament d'un equip de projecció per la sala d'actes de Dinàmig
Adjudicar el servei per realitzar un procés participatiu de dinamització de
Dinàmig com a empresa saludable
Adjudicar el servei de publicitat en premsa escrita per fer difusió de la Fira
de Sant Lluc
Informe de contractació del servei de sonorització per el concert The
Penguins
Aprovació modificació de crèdit per el premi del concurs de disseny del
nom i imatge de l'Espai Coworking i les seves aplicacions
Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Baixa de l'AD a nom de Hermes Comunicacions, SA. pel servei de publicitat
en premsa escrita per la Fira de la Primavera
Adjudicar el servei d'impressió de l'Observatori 2018
Adjudicar el servei de disseny gràfic i maquetació de l'Observatori 2018
Adjudicar el servei de neteja de la Fira Orígens 2018
Adjudicar el servei de falques de ràdio per a la publicitat de la Fira Orígens
2018
Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa del
subministrament en règim de lloguer, instal•lació i desmuntatge d’estands i
moqueta per a la celebració de la Fira Orígens.
Aprovació modificació de crèdit per la compra de material informàtic

2018LDIG000151

20/07/2018

2018LDIG000152

20/07/2018

2018LDIG000153

30/07/2018

2018LDIG000154

30/07/2018

2018LDIG000155

30/07/2018

2018LDIG000156

30/07/2018

2018LDIG000157

30/07/2018

2018LDIG000158

30/07/2018

2018LDIG000159

30/07/2018

2018LDIG000160

30/07/2018

2018LDIG000161

30/07/2018

2018LDIG000162
2018LDIG000163
2018LDIG000164

30/07/2018
30/07/2018
01/08/2018

2018LDIG000165

16/08/2018

2018LDIG000166
2018LDIG000167

16/08/2018
16/08/2018

2018LDIG000168

21/08/2018

2018LDIG000169

21/08/2018

2018LDIG000170

21/08/2018

2018LDIG000171

21/08/2018

2018LDIG000172

21/08/2018

2018LDIG000173

21/08/2018

2018LDIG000174

21/08/2018

2018LDIG000175

21/08/2018

2018LDIG000176

21/08/2018

2018LDIG000177

21/08/2018

Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Agència d'Innovació i
Desenvolupament de la Garrotxa i el Consell Comarcal de la Garrotxa pel
projecte Responsabilitat Social Empresarial
Instància sol·licitud de la sala d'actes per formació riscos i mesures
preventives del lloc de treball els dies 24/09/2018 i el 15/11/2018
Aprovació de les bases del concurs del disseny, nom i imatge de l'Espai de
Coworking i les seves aplicacions.
Adjudicar el servei d'una campanya de publicitat a TV3 de la Fira Orígens
2018
Adjudicar el servei de producció, col·locació i retirada de les banderoles de
promoció de la Fira de Sant Lluc i el festival VEUS 2018
Adjudicar el servei d'assessorament sobre productors i conduccions de
sessions de la Fira Orígens 2018
Adjudicar el servei de lloguer i transport de mobiliari per a la Fira Orígens
2018
Adjudicar el servei d'un espectacle eqüestre en el marc de la Fira de Sant
Lluc 2018.
Adjudicar el servei de Grafisme per al Congrés 7th International MAAR
Conference
Adjudicar el servei de creació pàgina web 7th International MAAR
Conference
Adjudicar el servei de suport a l'organització d'esdeveniments empresarials.
Adjudicar el servei de programació del web del nou espai de Coworking
Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Adjudicar el servei de formació en avaluació de polítiques actives
d'ocupació
Adjudicar el servei de disseny de la imatge de Garrotxa Emprèn
Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Adjudicar el servei de difusió de Xarxes Socials Promoció App Especialitats
Gastronòmiques
Adjudicar el servei d'impressió del material de difusió de la Fira Orígens
2018
Adjudicar el servei d'un espectacle The Penguins “Reggae per Xics” pel 20
d'octubre en el marc de la Fira de Sant Lluc (Olot)
Adjudicar el servei de millora de la Web del Codi de Gestió Sostenible
Adjudicar el servei de redacció de projecte i direcció d'obra d'adequació
dels aparadors de l'oficina de turisme d'Olot
Adjudicar el subministrament de 9 equips de vestuari pel personal de neteja
del Programa Treball als Barris 2017 i PRMI i DONA 2017
Adjudicar el servei de publicitat a la revista Tot Garrotxa
Aprovar conveni de col·laboració entre Dinàmig i l'Escola d'Art i Superior de
Disseny d'Olot per l'organització d'un premi pel disseny de la imatge del
nou espai de coworking municipal i les seves aplicacions entre els alumnes i
ex-alumnes del centre
Adjudicar el servei de càtering reunió grup creatius per la reformulació del
servei d'emprenedoria
Adjudicar el servei de manteniment aplicatiu borsa de treball

2018LDIG000178

28/08/2018

2018LDIG000179

04/09/2018

2018LDIG000180

04/09/2018

2018LDIG000181

06/09/2018

2018LDIG000182

06/09/2018

2018LDIG000183

06/09/2018

2018LDIG000184

06/09/2018

2018LDIG000185

06/09/2018

2018LDIG000186

06/09/2018

2018LDIG000187

06/09/2018

2018LDIG000188

06/09/2018

Aprovar el conveni entre l'Agència d'Innovació i Desenvolupament de la
Garrotxa i l'Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot, per la cessió de l'ús de la
Plaça de Toros per la celebració d'un espectacle eqüestre dins el marc de la
Fira de Sant Lluc 2018
Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Aprovar el pagament de la fra. núm. 5032 de FM Espectacles Girona,
corresponent al 50% de l'import del contracte de l'actuació Take 6 dins el
marc del Festival Veus
Adjudicació del servei de lloguer, muntatge i desmuntatge dels estands i
moqueta de la Fira Orígens 2018
Adjudicar el servei del concert de TAKE 6 en el marc del Festival VEUS 2018
Adjudicar la sessió golfa de Bernard Massuir en el marc del Festival VEUS
2018
Adjudicar el taller GOSPEL CELEBRATION a càrrec de Ramon Escalé en el
marc del Festival VEUS 2018
Adjudicar el musical Broadway A Cappella i un taller vocal i de dansa en el
marc del Festival VEUS 2018
Adjudicar el taller de formació de Daniel Mestre i el concert de la Coral
Càrmina en el marc del Festival VEUS 2018
Adjudicar el concert de la sessió golfa DONES DE FRANK en el marc de VEUS
2018
Informe amb relació a la contractació de l'espectacle DREAMKIDS en el
marc del Festival VEUS 2018

4. – CONVALIDAR DECRET D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE LLOGUER,
MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS ESTANDS I MOQUETA DE LA FIRA
ORÍGENS 2018.
Núm. de referència : X2018027487
En relació a l’expedient DRJG2018000010, 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.- Convalidar el decret número 2018LDIG000181 de data 6 de setembre de 2018,
que diu:
Atès que la Junta General del Consorci DinàmiG, en sessió ordinària celebrada el dia
7 de juny de 2018, aprova l'inici dels tràmits de contractació del servei de lloguer,
muntatge i desmuntatge dels estands i moqueta de la Fira Orígens 2018, i encarrega i
delega la resta del procediment fins l'adjudicació del servei a la presidència del
Consorci DinàmiG.
De conformitat amb l'aprovació en data 11 de juliol de 2018 del Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques reguladores de la
contractació del servei de lloguer, muntatge i desmuntatge dels estands i moqueta de
la Fira Orígens 2018, mitjançant procediment obert simplificat, amb un pressupost de
licitació de trenta-un mil quatre-cents seixanta euros (31.460 €), IVA inclòs.

Atès que en data 27 de juliol de 2018 a les 14 hores finalitza el termini atorgat per a
presentar propostes. Es presenten les empreses:
1. SERVIS COMPLET, SL
2. INCATIS - INICIATIVES CATALANES I SERVEIS, SL.
En data 2 d’agost de 2018 es reuneix la Mesa de Contractació, en acte públic,
d’obertura del sobre B i procedeix a la valoració de les proposicions presentades
d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en el plec de clàusules i les classifica
per ordre decreixent, de conformitat amb l’establert a l’article 150.1 de la LCSP,
segons:
PROPOSTA
SERVIS COMPLET, SL

Puntuació criteris
de judici de valor
16

Puntuació ofertes
econòmiques
74,92

Puntuació
final
90,92

7

68

75

INCATIS
INICIATIVES
CATALANES I SERVEIS, SL

A la vista de les proposicions presentades, la Mesa de contractació, de conformitat
amb el que disposa l’article 159.4 de la LCSP, acorda per unanimitat:
Únic.- Proposar a l’Òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei de
lloguer, muntatge i desmuntatge dels estands i moqueta de la Fira Orígens 2018 a
favor de l’empresa Servis Complet, SL, amb CIF B-17456690, pel preu de 31.435,80€,
IVA inclòs, per haver obtingut la millor puntuació.
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP, d’acord amb els antecedents i de
conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 2a:
RESOLC
Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei de lloguer, muntatge i desmuntatge dels
estands i moqueta de la Fira Orígens 2018, a favor de l’empresa Servis Complet, SL,
amb CIF B-60375953, pel preu de trenta-un mil quatre-cents trenta-cinc euros amb
vuitanta cèntims (31.435,80€), IVA inclòs, que es desglossa en:
Vint-i-cinc mil nou-cents vuitanta euros (25.980 €) + cinc mil quatre-cents cinquantacinc euros amb vuitanta cèntims (5.455,80 €) en concepte d’IVA calculat al 21%.
Segon.- L’adjudicació es realitza amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques reguladores
de la contractació, aprovats per decret de presidència el 11 de juliol de 2018, així com
amb l’oferta presentada per l’adjudicatari.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant del Consorci Dinàmig.
Tercer.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida:
Operació Referència
200300
1800362

Tipus
Partida
Despeses 1801 4311 2269911

Import
25980

Descripció
FIRA ORIGENS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Quart.- La durada del contracte serà d’acord a la clàusula 12 del plec de clàusules
administratives particulars.

Cinquè.- S’accepten les millores ofertades per l’adjudicatària en la seva proposta.
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han
participat a la licitació i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb
l’article 151.1 de la LCSP.
Setè.- La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant document administratiu
dins el termini de 15 dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de
l’adjudicació.
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de Dinàmig, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents
5. – MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE
DINÀMIG.
Núm. de referència : X2018027485
Atès que en el Ple Municipal del passat 26 de juliol de 2018, es varen modificar les
bases d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament d’Olot, dels seus
Organismes Autònoms Locals i de la seva empresa municipal, per a l’exercici 2018.
En relació a l’expedient DRJG2018000009, 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.- Modificar la base 12.6 (Gestió del pressupost de despeses- Els contractes
menors) d’execució del pressupost general de DinàmiG per a l’exercici 2018 adequantlos a la normativa vigent i als límits següents:
1. Tindran la consideració de contractes menors, en aplicació de la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic, aquells que tinguin una durada inferior a un any (incloses
les pròrrogues) i la quantia dels quals sigui inferior a:
Tipus de contracte
Obres
Subministres
Serveis

Import sense IVA
40.000,00€
15.000,00€
15.000,00€

En cap cas aquests tipus de contractes podran ser objecte de revisió de preus.
2. Per la seva tramitació se seguirà allò establert a l’article 118 de la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic. La factura que serveix de justificació del contracte haurà
d’estar degudament conformada, o bé anar acompanyada d’un informe favorable de la
contractació i execució d’allò contractat, per l’àrea gestora de la despesa.
3. Es requerirà la concurrència d’un mínim de 3 ofertes per aquells contractes menors
la quantia dels quals sigui superior a:

Tipus de contracte
Obres
Subministres
Serveis

Import sense IVA
5.000,00€
3.000,00€
3.000,00€

4. Forma d’adjudicació dels contractes menors
Tot expedient de despesa que suposi la reducció d’un crèdit disponible,
independentment que sigui de gestió ordinària o de gestió d’inversions, per import
superior a 1.000,00 euros (IVA exclòs), requerirà d’acord (decret) per part de Gerència,
Presidència del Consell de Direcció o Junta General. L’aprovació d’imports inferiors es
podrà fer a través de la relació d’ordenació de despeses (ADO), que s’aprova
setmanalment per decret de Gerència. En cap cas es podrà contractar verbalment,
llevat que la prestació tingui caràcter d’emergència i així sigui declarada expressament
per l’òrgan competent.
Segon.- Donar coneixement d’aquests canvis a través del portal de Transparència del
Consorci i tindrà efectes a partir de la seva aprovació.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents
6. - CONTRACTACIÓ
6.1. - Aprovar l'inici dels tràmits de contractació del servei de lloguer Pista de
Gel 2018
Núm. de referència : X2018027484
És objectiu de l’Ajuntament d’Olot, la promoció global de la ciutat i l’organització de tots
aquells esdeveniments que contribueixin a aquesta finalitat, i en particular al foment i
dinamització del sector i l’activitat comercial.
En concret la campanya de Nadal és una de les dates de l’any que l’activitat comercial
al centre de la ciutat és més important i en la que s’atrau un gran nombre de gent. En
aquest sentit l’Ajuntament es planteja l’objectiu d’oferir una activitat lúdica, singular i
atraient, durant la campanya, que incentivi l’ampliació de l’estada dels residents i
visitants. Aquesta activitat ha d’anar adreçada tant a públic familiar com jove, i ha de
permetre incrementar les possibilitats de compres als comerços i de consum als
negocis de restauració del centre, entre d’altres. La plaça Major és l’espai idoni per
aquest tipus d’activitat ja que est troba situada en un dels punts més estratègics de
l’eix comercial d’Olot. Per això des del 2011 es munta una pista de gel coincidint amb
les dates de Nadal, en concret del 14 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019.
En relació a l’expedient DRJG2018000008, 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.- Iniciar els tràmits de contractació del servei de lloguer de la Pista de Gel 2018.
Segon.- Encarregar i delegar la resta del procediment fins l’adjudicació del servei a la
presidència del Consorci Dinàmig.

El Sr. Xavier Garcia vota en contra per dos motius. Un de tipus ambiental ja que
considera que aquest tipus d’activitat no toca en una ciutat com Olot i el segon
manifesta que l’ajuda l comerç de la ciutat sempre es produeix al mateix lloc i d’altres
sectors no es tenen en compte.
La Sra. Anna Descal afegeix des d’un punt de vista de la inclusió que les entrades
s’han de pagar i que per això no tots el nens tenen les mateixes oportunitats de gaudir
de l’activitat.
El Sr. Estanis Vayreda respon que hi ha altres activitats que generen molts més
residus a la ciutat que no pas la pista, que els consums d’aigua i llum són molt baixos.
En relació al suport a l’activitat comercial comenta que el 70% del comerç de a ciutat
s’aglutina al centre i que la resta és de proximitat i segurament no tindria sentit lligar
accions d’aquests tipus. Per altra banda hi ha acords amb entitats socials i en la
mesura que es pot s’intenten oferir descomptes com per exemple a les escoles (oferta
2x1). En aquests sentit és una activitat que funciona durant tota la temporada del
Nadal i que només costa 10.000€ a la ciutat, i es venen 500 tiquets. També hi ha un
projecte per reactivar la zona dels Sastres.
El Sr. Xavier Garcia puntualitza que són 5.000 tiquets que no vol dir 5.000 persones
diferents.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 11 vots a favor, 3 vots
en contra (X. Garcia, A. Dsecals i R. Massanella) i una abstenció (J. Guix)
7. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS 2018
7.1. - Aprovar preus públics Festival VEUS 2018
Núm. de referència : X2018027483
DinàmiG té per finalitats, entre d’altres, l’organització de fires i esdeveniments a la
ciutat d’Olot, tal 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 d’Olot, Sra. Judit Reixach de data 29 d’agost de 2018.
En relació a l’expedient DRJG2018000007, 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 al Festival
VEUS per l’any 2018 següents:

Proposta

Lloc

Data

Preu a taquilla

Anticipada

Descompte
corals locals i
FCEC

Taller GOSPEL
CELEBRATION

Sala El Torin

06/12/2018

20 €

16 €

14 €

Concert TRONDHEIM
VOICES

Teatre Principal
d'Olot (format
LAP)

06/12/2018

15 €

13 €

10 €

Sala El Torin

06/12/2018

10 €

8€

7€

Teatre Principal
d'Olot

07/12/2018

18 € / 15 € / 13 €

15 € / 13 € / 11 €

13 € / 11 € / 9 €

Sala El Torin

07/12/2018

10 €

8€

7€

Sala El Torin
Teatre Principal
d'Olot

08/12/2018

18 €

15 €

13 €

08/12/2018

20 € / 18 € / 16 €

16 € / 14 € / 12 €

14 € / 12 € / 10 €

08/12/2018

10 €

8€

7€

09/12/2018

15 €

12 €

10 €

09/12/2018

15 € / 12 € / 10 €

12 € / 10 € / 8 €

10 € / 8 € / 6 €

Sessió golfa DONES
DE FRANK
Musical BROADWAY A
CAPPELLA
Sessió golfa O
SISTER!
Taller vocal i de dansa
Concert TAKE 6
Sessió golfa BERNARD
MASSUIR
Taller de cant de Daniel
Mestre
Concert CORAL
CÀRMINA

Sala El Torin
Orfeó Popular
Olotí
Teatre Principal
d'Olot

El Sr. Raül Masanella pregunta perquè s’organitza des de DinàmiG. El Sr. Estanis
Vayreda respon que el festiva neix amb l’objectiu de dinamitzar la Fira del Pessebre,
en un període de l’any que hi ha molta competència d’altres fires i esdeveniments en
altres ciutats. Tota manera la programació sempre es pensada conjuntament amb
cultura.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents
8. - ASSUMPTES URGENTS
No n’hi han.
9. - PRECS I PREGUNTES
El Sr. Raül Masanella demana de fer constar en acta que tal com va comentar a la
comissió informativa alguns marxant s’havien queixat de que amb la ubicació al nou
firal del mercat de fruita i verdura han d’incórrer en unes despeses extraordinàries per
adequar les seves parades a la nova normativa. El Sr. Estanis Vayreda respon que en
relació a aquest assumpte hi ha una moratòria de 18 mesos (per als que tenen
parasol) per ajustar-se a la nova normativa i que cada marxant ha estat informat
individualment. El trasllat tindrà lloc el proper 1 d’octubre.
El Sr. Josep Guix manifesta el seu acord per la continuïtat del projecte de la Fundació
d’Estudis Superiors i l’aposta per la formació contínua, així com pel projecte de
potenciar la mobilitat internacional dels estudiants de formació professional. Encoratja
a que la nova etapa sigui tot un èxit. També felicita pel projecte del carrer dels Sastres,
tant pel fet que facilitarà a joves emprenedors a tirar endavant activitat com a
dinamitzar el carrer.
Afegeix el Sr. President que avui a l’Ajuntament d’Olot ha tingut entrada la petició
d’enderroc de la finca del carrer dels Sastres núm 24 que tot i no tenir relació amb les
funcions del Consorci si que comportarà una r millora pel sector.

Finalment la Sra. Ariadna Villegas presenta els resultats d’un projecte pilot per a
col·lectius vulnerables la situació de desocupació dels quals s’ha cronificat. La
conseqüència és una molt baixa confiança i autoestima per afrontar correctament
processos de selecció i reeixir en un lloc de treball. L’objectiu doncs es revertir
aquesta situació, que les persones creguin en les seves possibilitats i es facin
responsables del seu relat i després posar-ho a prova en un entorn d’aprenentatge
com són les pràctiques no laborals o una empresa d’inserció. Es tracta de tenir una
visió integral de la problemàtica de la desocupació (laboral, social i subjectiva). El
projecte pilot ha servit per aprendre, disposar de diagnosis i millorar els serveis
d’ocupació locals.
S’ha realitzat dues accions:
1) una prova pilot amb itineraris altament personalitzats, amb 12 participants. El
projecte ha consistit en un acompanyament intens (amb més de 170 hores de tutories
individuals, i 12 sessions grupals) 7 convenis de pràctiques i n 75% d’inserció.
2) Estudi per a la implementació d’una empresa social. S’ha dissenyat un model de
negoci per a una empresa social que generi ocupació per aquests col·lectius i millori la
seva ocupabilitat, que tingui viabilitat econòmica i generi impacte social.
S’adjunta en l’annex d’aquesta acta la presentació.
El Sr. Xavier Garcia destaca la importància del paper que juguen les empreses que hi
col·laboren i proposa que se’ls faci arribar un escrit d’agraïment o algun altre tipus de
reconeixement.
La Sra. Anna Descals demana donar continuïtat de cares al 2019 a les accions
dirigides a persones aturades amb moltes dificultats d’inserció laboral.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les vuit 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
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA

