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JUNTA DE GOVERN 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA 
 

EL DIA 18 D´ABRIL DE 2017. 
 
 
  
A la ciutat d’Olot, essent les 17:20h del dia 18 d’abril de 2017 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:  
Sr. JAUME MIR BAGÓ 
Sr. JOSEP QUINTANA CARALT 
 
També assisteixen com a convidats els regidors:  
Sra. ANNA DESCALS TRESSERRAS 
Sr. XAVIER GARCÍA ZABAL 
 
 
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 GLORIA 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 anterior. 
 
S’acorda introduir-hi una modificació en el sentit d’afegir la petició realitzada per la Sra. Anna 
Descals i el Sr. Xavier García, d’enviament de còpies per e-mail i en paper de tots els 
Decrets dels quals es dóna compte a la Junta de Govern de l’IMCO, petició que resultà 
denegada per seguretat i protecció de dades, sense perjudici que els regidors/vocals puguin 
consultar-los a les seus dels Organismes Autònoms. 
 
Seguidament es sotmet a votació i s'aprova per unanimitat 
 
 
 
2. - DECRETS. Donar compte dels decrets aprovats per la presidència. 
 

• Decret de data 28 de febrer. Aprovar la liquidació de l’exercici 2016 de la Corporació i 
Organismes Autònoms 

• Decret de data 10 de març. Aprovar despesa per import de 4.716,00 €. 
• Decret de data 10 de març. Rectificació error decret contractació vigilant Museu. 
• Decret de data 13 de març. Aprovar despeses de personal per import de 190,54 €. 
• Decret de data 13 de març. Aprovar despesa per import de 8.842,68 €. 
• Decret de data 15 de març. Aprovar relació de despeses per import de 61.191,70 €. 
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• Decret de data 20 de març. Aprovar despesa per import de 4.000,00 €. 
• Decret de data 20 de març. Aprovar despesa per import de 103.000,00 €. 
• Decret de data 22 de març. Aprovar despesa per import de 5.809,81 €. 
• Decret de data 24 de març. Aprovar despeses de personal per import de 86,20 €. 
• Decret de data 24 de març. Aprovar despeses de personal per import de 276,82 €. 
• Decret de data 24 de març. Aprovar relació de despeses per import de 47.564,52 €. 

 
 
3. - CONVENIS 
 
3.1. - CONVENI AMB LA DIRECCIÓ GENERAL D'AFERS RELIGIOSOS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
Núm. de referència : X2017008776     
 
Vist que és voluntat de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot durant l’any 2017, portar a terme 
accions per difondre a la societat el compromís per garantir la igualtat de tracte i respecte 
que tenen les persones pel que fa referència a la seva llibertat de creença com a dret 
fonamental, reconeixent la diversitat. 
 
Vist que la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya té entre les 
seves funcions la promoció d’activitats en matèria d’afers religiosos. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000009, 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 un conveni de col·laboració entre l’IMCO i Direcció General d’Afers 
Religiosos de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon.- Facultar al president de l’Institut Municipal de Cultura per signar el conveni de 
col·laboració. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’acorda aprovar-la per unanimitat. 
 
 
3.2. - CONVENI DE DIPÒSIT D'OBRA AL MUSEU DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017008777     
 
Vist que el Museu de la Garrotxa és un equipament municipal que depèn administrativament 
de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot. 
 
Vist que el Sr. ******* és propietari d’un quadre del pintor Enric Galwey i Garcia que vol cedir 
temporalment en dipòsit i a títol de comodat al Museu de la Garrotxa perquè sigui exhibit als 
espais d’exposició permanent del Museu al c/Hospici, 8 d’Olot.  
 
En relació a l’expedient ICJG2017000010, 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’IMCO i el Sr. **********. 
 
Segon-. Facultar al president de l’Institut Municipal de Cultura per signar el conveni de 
col·laboració. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’acorda aprovar-la per unanimitat. 
 
 
 
4. - COOLTURA JOVE 
 
4.1. - COL·LABORACIÓ ENTRE L'IMCO I DIVERSES ENTITATS CULTURALS I 
EMPRESES PER AVANTATGES ALS TITULARS CARNET COOLTURA JOVE 
 
Núm. de referència : X2017008775     
 
Vist que el projecte Cooltura Jove vol apropar la cultura als joves de la comarca, fent-los 
partícips de les activitats culturals que es programen a Olot.  
 
Vist que Cooltura jove és una activitat promoguda per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, 
que compta amb la complicitat de l’Ideal-Oficina Jove de la Garrotxa, encarregada de fer-ne 
difusió entre els nois i noies . 
 
Vist que diverses entitats i empreses culturals tenen interès en col·laborar amb el projecte 
Cooltura Jove. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000008, 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 la col·laboració entre l’IMCO i diverses entitats i empreses culturals per 
oferir descomptes als joves d’entre 12 i 25 anys, titulars del carnet Cooltura Jove.  
 
Segon.- Aprovar el model de conveni de col·laboració entre l’IMCO i les entitats i empreses 
culturals. 
 
Tercer-. Facultar al president de l’Institut Municipal de Cultura per signar els convenis de 
col·laboració. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
5. - ALES A LA CULTURA 
 
5.1. - CONCESSIÓ ALES A LA CULTURA 2017 
 
Núm. de referència : X2017008778     
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot - Institut Municipal de Cultura d’Olot concedeix un cop l’any les 
Ales a la Cultura, un guardó honorífic a una persona o entitat que hagi destacat per la seva 
contribució en algun àmbit cultural. 
 
Vist que el dia 27 de maig es portarà a terme l’acte de lliurament de les Ales a la Cultura 
2017. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000011, 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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Únic.- Concedir el premi Ales a la Cultura 2017 al Sr. Joan Asín Prades, en reconeixement a 
la tasca desenvolupada per al foment de la cultura a la nostra ciutat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
6. - SUBVENCIONS 
 
6.1. - DONAR COMPTE DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ 
 
Núm. de referència : X2017008779     
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura té interès en participar en les campanyes de 
subvenció que siguin beneficioses per potenciar les activitats culturals de la ciutat. 
 
Vist que la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya donen suport a la programació 
cultural de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000012, 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.-   Donar compte de les sol.licituds de subvenció presentades a la Diputació de 
Girona i a la Generalitat de Catalunya : 
 
DIPUTACIÓ DE GIRONA 

• Projectes culturals al Museu de la Garrotxa. 
• Noves tecnologies Museu de la Garrotxa. 
• Festival Cornamusam 2017 
• Programa INDIKA 2017-2018. 
 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
• Adquisició de llibres i diaris per la Biblioteca Marià Vayreda 
• Festival Mot Olot 2017 
• Projecte PRO365/SISMO 

 
La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
 
 
6.2. - DONAR COMPTE DE DIVERSES ACCEPTACIONS DE SUBVENCIÓ 
 
Núm. de referència : X2017008780     
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura té interès en participar en les campanyes de 
subvenció que siguin beneficioses per potenciar les activitats culturals de la ciutat. 
 
Vist que la Diputació de Girona dóna suport a la programació cultural de l’Institut Municipal 
de Cultura d’Olot. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000013, 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.-   Donar compte de les acceptacions de subvenció presentades a la Diputació de 
Girona: 
 

• Concert de Cobla 2017. 
• Edició llibre “La meva guerra a Olot” (títol provisional) de la col·lecció Nova Biblioteca 

Olotina. 
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president 
aixeca la sessió a les 18:00h 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 

 
 
 


