Acta de la Junta de Govern de l’IMCO

JUNTA DE GOVERN
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA
EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2017.

A la ciutat d’Olot, essent les 17:35h del dia 19 de setembre 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
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, Tècnic d’Administració General, 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. Donar compte dels decrets aprovats per la presidència












Decret de data 29 de juny. Aprovar despeses de personal per import de 3.239,64 €.
Decret de data 4 de juliol. Aprovar despesa per import de 2.250,00 €.
Decret de data 11 de juliol. Aprovar execució programa de la Dir. Gral. Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil.
Decret de data 12 de juliol. Aprovar execució programa de la Dir. Gral. Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil.
Decret de data 18 de juliol. Aprovar relació de despeses per import de 24.189,86 €.
Decret de data 19 de juliol. Aprovar despeses de personal per import de 547,25 €.
Decret de data 10 d’agost. Aprovar relació de despeses per import de 16.009,14 €.
Decret de data 1 d’agost. Aprovar relació de despeses per import de 55.028,85 €.
Decret de data 30 d’agost. Aprovar relació de despeses per import de 13.539,44 €.
Decret de data 6 de setembre. Aprovar llista d’admissió i exclusió d’aspirants al procés
selectiu per a la contractació laboral d’un tècnic superior adscrit a la direcció de l’IMCO.
Decret de data 15 de setembre. Aprovar relació de despeses per import de 16.381,72 €.

3. - PERSONAL
3.1. - CONVALIDAR DECRET APROVACIÓ BASES PER A LA SELECCIÓ DEL TÈCNIC
SUPERIOR ADSCRIT A LA DIRECCIÓ DE L'IMCO
Núm. de referència : X2017022893
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Atès que mitjançant Decret de data 4 d’agost de 2017, expedient IC012017000047, es varen
aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació laboral d’un tècnic
superior adscrit a la direcció de l’IMCO.
En relació a l’expedient ICJG2017000056, 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.- Convalidar el Decret IC012017000047 de 4 d’agost de 2017 d’aprovació de les bases i la
convocatòria del procés selectiu, per a la contractació laboral d’un tècnic superior adscrit a la
direcció de l’IMCO.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

4. - SUBVENCIONS
4.1. - DONAR COMPTE DE DIVERSES ACCEPTACIONS DE SUBVENCIONS
Núm. de referència : X2017022926
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 Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura dóna suport a la programació cultural
de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot.
Vist que la Diputació de Girona – Cultura dóna suport a la programació cultural de l’Institut Municipal
de Cultura d’Olot.
En relació a l’expedient ICJG2017000058, 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 acceptacions de subvenció presentades a la Generalitat de
Catalunya – Departament de Cultura:


Catàleg de l’exposició Creences i Religions. Llibertat, diversitat i conflicte.

Segon.- Donar compte de les acceptacions de subvenció presentades a la Diputació de Girona –
Cultura:


Foment de projectes culturals al Museu de la Garrotxa 2017.

La Junta de govern es dóna per assabentada.

5. - PREUS PÚBLICS
5.1. - APROVACIÓ PREU PÚBLIC CATÀLEG EXPOSICIÓ AL TALLER DE JOSEP CLARÀ
Núm. de referència : X2017022921
Vist que el Museu de la Garrotxa d’Olot ha programat una exposició que porta per títol “El taller de
Josep Clarà. Els guixos d’un escultor irrepetible”.
Vist que en motiu d’aquesta exposició s’edita un catàleg que es titula “El taller de Josep Clarà. Els
guixos d’un escultor irrepetible”.
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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.
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden delegar l’aprovació
dels preus públics als seus organismes autònoms si aquest no cobreix el cost del servei.
Donat que el preu públic cobreix el cost del servei.
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics aprovada per
l’Ajuntament.
En relació a l’expedient ICJG2017000057, 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 preu públic corresponent al catàleg “El taller de Josep Clarà. Els guixos d’un
escultor irrepetible” per un import de 10 euros (IVA inclòs).
Segon.- Donar compte d’aquesta aprovació al Ple de l’Ajuntament d’Olot.
Sotmesa la proposta a votació, s’acorda per unanimitat.
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

