Acta de la Junta de Govern de l’IMCO

JUNTA DE GOVERN
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA
EL DIA 18 D´OCTUBRE DE 2017.

A la ciutat d’Olot, essent les 18:00h del dia 18 d’octubre 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:
JAUME MIR BAGÓ
També assisteixen com a convidats els regidors:
ANNA DESCALS TRESSERRAS
Així mateix assisteixen, el Sr. Ricard Sargatal, director tècnic de l’IMCO, l’interventor, Sr. Jordi
Salvador Culí 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 que s'aprova per unanimitat

2. – DECRETS









Decret de data 20 de setembre. Aprovar despeses de personal per import de 1.496,45 €.
Decret de data 26 de setembre. Aprovar ampliació jornada laboral vigilant Museus.
Decret de data 28 de setembre. Aprovar assignació de noves tasques al director de
l’IMCO.
Decret de data 29 de setembre. Contractació tècnic superior, laboral temporal, interinitat
per tasques d’adjunt a la direcció de l’IMCO .
Decret de data 2 d’octubre. Aprovar relació de despeses per import de 29.606,71 €.
Decret de data 2 d’octubre. Aprovar despesa per import de 4.961,00 €.
Decret de data 2 d’octubre. Aprovar complements de baixa per IT.
Decret de data 5 d’octubre. Aprovar canvis imports despeses .

3. – PRESSUPOST, PLANTILLA I ORGANIGRAMA 2018
3.1. - PROPOSTA I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, PLANTILLA I ORGANIGRAMA DE
L'IMCO 2018.
Núm. de referència : X2017025140
En relació a l’expedient ICJG2017000059, 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 el pressupost i els seus annexos per l’any 2018 per tal que siguin sotmesos a
l’aprovació general i consolidada que haurà de fer l’Ajuntament d’Olot en la sessió plenària del 26
d’octubre d’aquest any segons detall d’ingressos i despeses del document adjunt.
Segon.- Aprovar plantilla i organigrama de personal de l’ IMCO per 2018 segons documents
adjunts.
Operació Referència Tipus
200240
Despeses

Partida
99999

Import

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 400 999 999 999 000 000

El Sr. Ricard Sargatal, explica que es porta a la Junta de Govern una proposta de pressupost de
1.587.000.-€, que representa una disminució de 58.560.-€ respecte al pressupost de l’any 2017.
Aquesta disminució bé donada sobretot per la disminució de l’aportació municipal que passa a ser
de 1.169.000.-€ aquest any 2018 (-40.260.-€) que suposa un 3,3% menys respecte a l’any 2017.
La disminució d’aquests ingressos i l’increment de les despeses de personal (Capítol 1) ha
condicionat les partides de despeses. S’ha optat per retallar a les partides d’activitats voluntàries
amb un import total de 121,400.-€.
Finalment, el pressupost de 2018 implica que durant aquest proper any els Premis Literaris no es
convocaran i es repensaran, el Festival Cornamusam no es durà a terme i no s’editarà cap llibre
com a propi, pendents d’aplicació del Pla d’Edicions Municipals actualment en fase de redacció.
Sotmesa la proposta a votació, s’acorda per unanimitat.

4. - ECONÒMICS
4.1. - MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PARTIDES PRESSUPOST INSTITUT DE CULTURA
Núm. de referència : X2017025145
Vist que a la Junta de govern de l’IMCO del passat 13 de juny de 2017 es va aprovar una
modificació de crèdit entre partides pressupostàries de l’IMCO (núm. d’expedient
ICJG2017000043 / núm. de referència X2017014881) per tal de proveir els diners necessaris per a
la contractació d’una persona que ocupi el lloc de treball d’adjunt a la direcció de l’IMCO a partir
del dia 1 d’agost de 2017.
Vist que en aquell moment es va fer una reserva pressupostària superior a la que es necessita en
realitat, donat que les previsions de contractació estaven pensades des d’agost a desembre i una
vegada s’ha resolt en procés de selecció la contractació ha començat el dia 1 d’octubre.
En relació a l’expedient ICJG2017000060, 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: Que es deixi sense efecte l’acord de la Junta de Govern de l’IMCO del 13 de juny on es
proposava una modificació de crèdit de 19.950,00 euros de la partida 17.400.333.227991
“Prestació Serveis Teatre” a “Retribucions bàsiques personal cultura” i “Assegurances socials”.
Segon: Que es faci una modificació de crèdit de 10.400,00 euros de la partida 17.400.333.227991
“Prestació Serveis Teatre” amb destí a:
17.400.330.13100 Personal laboral temporal administració general
17.400.330.16000 Assegurances socials cultura general
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

7.820,69€
2.579,31€
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5. - ASSUMPTES URGENTS
5.1. - APROVAR PRÀCTIQUES ESTUDIANT ADMINISTRATIU IES BOSC DE LA COMA
Núm. de referència : X2017025862
Vist que a l’Institut Bosc de la Coma d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió
Administrativa, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar
pràctiques en les empreses o administracions públiques.
Vist que l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot està disposat a col·laborar amb l’IES Bosc de la
Coma per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb tasques
d’arxivar, classificar documentació i altres que se’n deriven del funcionament normal del
departament.
En relació a l’expedient ICJG2017000061, 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.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot a la
Sra. ********************** (DNI **************), estudiant del segon curs del Cicle formatiu de grau
mitjà de Gestió Administrativa del Institut Bosc de la Coma, durant el període comprès entre el
23/10/2017 i el 30/03/2018 i amb l’horari de 9 a 13 hores de dilluns a divendres (total 350 hores),
segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Institut Bosc de la
Coma, per realitzar tasques administratives diverses dels serveis generals de cultura.
Segon.- INCLOURE a l’alumna ***************, estudiant de l’IES Bosc de la Coma, a l’assegurança
de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

6. - 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 19:00h 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

