
  Acta de la Junta de Govern de l’IMCO 

 
 

JUNTA DE GOVERN 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA 
 

EL DIA 14 DE MARÇ DE 2017. 
 
 
  
A la ciutat d’Olot el dia 14 de març 2017, essent les 17:00h es reuneix en sessió 
ordinària, a la seu de l’Ajuntament, la Junta de Govern de l’Institut Municipal de Cultura 
d’Olot (IMCO). 
 
Presideix la Junta de Govern el Sr. JOSEP BERGA VAYREDA.  
 
Assisteixen com a vocals els regidors:  
 
JOSEP QUINTANA CARALT 
 
També assisteixen com a convidats els regidors:  
 

XAVIER GARCIA ZABAL 
ANNA DESCALS TRESSERRAS 
 
 
Així mateix assisteixen, el Sr. Ricard Sargatal, director tècnic de l’IMCO i la Sra. Sílvia 
Sunyer Coromina, per delegació (Decret Núm.2016LDEC002694 de 27 d'Octubre de 
2016) de MARIA GLÒRIA GOU CLAVERA, Secretària General, que actua de 
secretària. 
 
 
1. - ACTA SESSIO ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada el president declara obert l'acte i del seu ordre es dóna 
lectura a l'acta de la sessió que s'aprova per unanimitat. 
 
 
2. - DECRETS. Donar compte dels decrets aprovats per la presidència 
 

• Decret de data 15 de febrer. Aprovar despeses de personal  per import  de 
64,85 €. 

• Decret de data 15 de febrer. Aprovar despeses de personal  per import  de 
388,97 €. 

• Decret de data 16 de febrer. Aprovar relació de despeses per import de 
48.244,68 €. 

• Decret de data 21 de febrer. Aprovar complements de baixa per IT. 
• Decret de data 3 de març. Aprovar despesa de personal  per import  de 309,41 

€. 
• Decret de data 3 de març. Aprovar despesa per import de 10.708,50 €. 
• Decret de data 3 de març. Aprovar relació de despeses per import de 

34.571,98 €. 
• Decret de data 7 de març. Aprovar canvi de nom contractant Música. 
• Decret de data 7 de març. Aprovar canvi de nom contractant Arts Escèniques 
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• Decret de data 13 de març. Aprovar  la  no reincorporació vigilant Museu en 
excedència. 

 
 
3. - FESTIVAL MOT 2017 
 
3.1. - PROPOSANT APROVAR UN CONVENI ENTRE L'INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D'OLOT, L'AJUNTAMENT DE GIRONA I LA FUNDACIÓ BANC DE 
SABADELL PER LA COL.LABORACIÓ EN DESENVOLUPAMENT DEL FESTIVAL 
MOT 2017 
 
Núm. de referència : X2017005523     
 
Vist que les ciutats d’Olot i Girona organitzen el Festival de Literatura MOT amb la 
voluntat d’esdevenir un referent literari. 
 
Vist que la Fundació Privada Banc Sabadell està interessada en contribuir a la vida 
cultural de les ciutats d’Olot i Girona mitjançant la col·laboració en aquest festival. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot a través de l’Institut Municipal de Cultura i l’Ajuntament de 
Girona tenen interès en fomentar la col·laboració per millorar el finançament de les 
activitats culturals així com establir relacions de col·laboració entre les dues ciutats i la 
Fundació Privada Banc Sabadell. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000006, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el president de l’Institut Municipal de Cultura  d’Olot, proposa a la Junta 
de govern de l’Institut, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, 
l’Ajuntament de Girona i la Fundació Privada Banc Sabadell per l’organització del 
Festival MOT 2017 
 
Segon.- Facultar al president per signar la documentació que es derivi d'aquest acord. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
3.2. - PROPOSTA CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT DE 
CULTURA DE LA CIUTAT D'OLOT I L'INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS PER 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ D'AUTORS BALEARS AL FESTIVAL MOT 2017 
 
Núm. de referència : X2017005569     
 
Vist que les ciutats d’Olot i Girona organitzen el Festival de Literatura MOT amb la 
voluntat d’esdevenir un referent literari. 
 
Vist que l’Institut d’Estudis Baleàrics vol fomentar la participació d’autors balears en 
festivals de literatura al principat amb la finalitat de donar a conèixer la cultura i els 
creadors de les Illes més enllà de les Balears. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000007, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el president de l’Institut Municipal de Cultura  d’Olot, proposa a la Junta 
de govern de l’Institut, l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar la col.laboració entre l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, l’Institut 
d’Estudis Baleàrics per col.laborar en el marc del  Festival MOT 2017 
 
Segon.- Facultar al president per signar la documentació que es derivi d'aquest acord. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
4. - ASSUMPTES URGENTS 
 
No n’hi ha. 
 
5. - TORN OBERT DE PARAULA 
 
No se’n fa ús. 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les 17:30h 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 REGIDOR - PRESIDENT  

LA SECRETÀRIA 

 
 
 


