Acta de la Junta de Govern de l’IMCO

JUNTA DE GOVERN
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA
EL DIA 18 DE JULIOL DE 2017.

A la ciutat d’Olot el dia 18 de juliol de 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. ESTANIS VAYREDA PUIGVERT, per delegació del president de
l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, JOSEP BERGA VAYREDA, que excusa la seva assistència.
Assisteixen com a vocals:
Sr. JAUME MIR BAGÓ
El Sr. JOSEP QUINTANA CARALT, excusa la seva assistència.
També assisteixen com a convidats els regidors:
Sr. XAVIER GARCÍA ZABAL
Sra. ANNA DESCALS TRESSERRAS
Així mateix assisteixen, el Sr. RICARD SARGATAL PONT, 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.
Assisteixen com a convidats el Sr. JORDI SERRAT i la Sra. MONTSE MALLOL.
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 13 de juny. Aprovar relació de despeses per import de 33.161,50 €.
Decret de data 19 de juny. Aprovar distribució reducció pressupost IMCO per import de
20.000,00 €.
Decret de data 19 de juny. Aprovar despesa per import de 5.445,00 €.
Decret de data 20 de juny. Aprovar pagament guanyadors dels Premis Ciutat d’Olot per
import de 14.500,00 €.
Decret de data 29 de juny. Aprovar relació de despeses per import de 63.820,90 €.
Decret de data 3 de juliol. Aprovar complements de baixa per IT.
Decret de data 4 de juliol. Aprovar relació de despeses per import de 8.843,10 €.
Decret de data 4 de juliol. Aprovar baixa reserva de crèdit per import de –3.630,00 €.
Decret de data 12 de juliol. Aprovar acollir alumna Institut Garrotxa en pràctiques a la
Biblioteca Marià Vayreda.

La Junta de Govern es dóna per assabentada.

3. - PROGRAMACIÓ ARTS ESCÈNIQUES SETEMBRE - DESEMBRE 2017
3.1 APROVACIÓ PROGRAMACIÓ ARTS ESCÈNIQUES SETEMBRE-DESEMBRE 2017.
Núm. de referència : X2017017555
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Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot és qui programa les activitats d’Arts Escèniques de
setembre a desembre de 2017.
En relació a l’expedient ICJG2017000045, 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 programació dels espectacles d’Arts Escèniques que es portaran a terme de
setembre a desembre de 2017, i que es detallen a continuació:
Data
23/09/2017
9, 10 i 11/11/2017
18 i 19/11/2017
18 i 19/11/2017
18 i 19/11/2017
02/12/2017

Companyia
Focus
Trikster
Instal·lacio Nius Espectacles
Cia Anna Roca
Cia DaT-Danza
Cia 3

Espectacle
ART
TWILIGHT
EL MÉS PETIT DE TOTS
EL MÉS PETIT DE TOTS - El secret de la Nanna
EL MÉS PETIT DE TOTS - Akari
MURS

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

3.2 APROVACIÓ CONTRACTACIÓ DELS ESPECTACLES D’ARTS ESCÈNIQUES SETEMBREDESEMBRE 2017.
Núm. de referència : X2017017585
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot és qui programa les activitats d’Arts Escèniques de
setembre a desembre de 2017.
En relació a l’expedient ICJG2017000046, 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.- Aprovació de la contractació de les entitats i companyies que faran possible la programació
d’Arts Escèniques de setembre a desembre de 2017, i que es detallen a continuació:
Data

Nom Fiscal

23/09/2017

FOCUS S.A.
A-58116369
TRICKSTER-P
ASSOCIAZIONE
CULTURALE
CHE-476.328.096
ROC
PRODUCCIONS
BCN, SL
B66024274

9,10 i 11/11/2017
02/12/2017

NIF

Espectacle
Caixet
ART
(dues
sessions)
18.513,00

TWILIGHT
MUR
TOTAL

4.500,00
4.235,00
27.248,00

Segon.- Que tenint en compte l’informe adjunt a aquesta proposta, i tot i que no hi ha disponibilitat
pressupostària, es contractin igualment els espectacles proposats.
Tercer.- Que es faci la corresponent reserva pressupostària (AD) i que es pagui amb càrrec a la
partida 17 400 335 226092 Programació Teatre, Dansa i Circ del pressupost de l’Institut de Cultura
del 2017, una vegada realitzada l’activitat.
Quart.- Aprovació de la contractació de la companyia que farà possible la programació de Suport als
Creadors locals del Teatre Principal d’Olot durant la tardor 2017 i que es detalla a continuació:
Data
18 i 19/11/2017
(Festival el més
petit de tots)

Nom Fiscal
CIA DE TEATRE ANNA
ROCA SL

NIF
B55062731

Espectacle

Caixet

EL SECRET DE LA
NANNA

2.178,00
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Cinquè.- Que es faci la corresponent reserva pressupostària (AD) i que es pagui amb càrrec a la
partida 17 400 334 226093 Programa de Suport als creadors locals del pressupost de l’Institut de
Cultura del 2017, una vegada realitzada l’activitat.
Sisè.- Aprovació de la contractació de la companyia que farà possible la programació de tardor 2107
d’Activitats Pedagògiques del Teatre Principal d’Olot i que es detalla a continuació:
Data
18 i19/11/2017

Nom Fiscal
ASSOCIACIÓ RIALLES

NIF
G-63436430

Espectacle
Akari -NIUS

Caixet
4.840,00

Setè.- Que es faci la corresponent reserva pressupostària (AD) i que es pagui amb càrrec a la partida
17 400 333 226093 Activitats Pedagògiques del pressupost de l’Institut de Cultura del 2017, una
vegada realitzada l’activitat.
Vuitè .- Facultar al director-gerent de l’IMCO a signar els corresponents contractes per a la realització
d’aquestes actuacions.
Operació Referència Tipus
Partida
Import
Descripció
CC1 CC2
200220
Despeses17400 333 226092 27248.00 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I400
CIRC034
200220
Despeses17400 334 226093 2178.00 PROGRAMA
DE
SUPORT 400ALS
034
CREADORS LOCALS
200220
Despeses17400 333 226093 4840.00 ACTIVITATS PEDAGOGIQUES TEATRE
400 034

CC3 CC4 CC5 CC6
082 017 001 004
082 017 001 004
082 017 001 004

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
3.3 PROPOSTA I APROVACIÓ PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS A LA PROGRAMACIÓ
D’ARTS ESCÈNIQUES SETEMBRE-DESEMBRE 2017.
Núm. de referència : X2017017728
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats d’Arts Escèniques que es
portaran a terme de setembre a desembre de 2017,
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 no 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 ICJG2017000048, 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.- Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents als espectacles que es
detallen a continuació:
datdaDATA

COMCOMPANYIA

ESPESPECTACLE

PREUS

EST/JUB/ATUR/TRESC

COOLTURA

JO FAIG

FOCUS, SA

ART

22/18/12/6

20/16/10/5

dte. 50%

5

TRIKSTER

TWILIGHT

7

NO

NO

NO

18 i 19/11/2017

Instal·lacio
Nius
ESPECTACLES

EL MÉS PETIT DE TOTS

NO

NO

NO

18 i 19/11/2017

CIA ANNA ROCA

EL MÉS PETIT DE TOTS El secret de la Nanna

NO

NO

NO

18 i 19/11/2017

CIA DAT DANZA

EL MÉS PETIT DE TOTS Akari

2
4
(Inclou
entrada
instal·lació
Nius)
6
(Inclou
entrada
instal·lació
Nius)

NO

NO

NO

NO
ABONAMENT 9 (Tots
els espectacles EL MÉS
PETIT DE TOTS +
instal·lació)
ABONAMENT 9 (Tots
els espectacles EL MÉS
PETIT DE TOTS +
instal·lació)
ABONAMENT 9 (Tots
els espectacles EL MÉS
PETIT DE TOTS +
instal·lació)

CIA 3

MURS

15/12/10/3

14/11/6/3

dte. 50%

5

>12 ANYS 10/8/5/3

23/09/2017
9, 10 i
11/11/2017

02/12/2017

ALTRES

APROPA
8 X 3€
NO

NO

NO

NO
20PAX 3€
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Segon.- Traslladar aquesta a l’Ajuntament per tal que la sotmeti a la consideració del Ple municipal i
es procedeixi, si s’escau, a la seva tramitació.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

4. - PROGRAMACIÓ MÚSICA SETEMBRE - DESEMBRE 2017
4.1.- APROVACIÓ PROGRAMACIÓ MUSICAL SETEMBRE A DESEMBRE 2017
Núm. de referència : X2017017877
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot és qui programa les activitats Musicals de setembre a
desembre de 2017.
En relació a l’expedient ICJG2017000049, 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 programació dels espectacles musicals que es portaran a terme de setembre a
desembre de 2017, i que es detallen a continuació:
DATA

ESPAI

ESPECTACLE

08/10/17

SALA EL TORÍN

LATIN SWING

21/10/17

SALA EL TORÍN

EL PETIT DE CAN ERIL

28/10/17

SALA EL TORÍN

WALLACE RONEY

03/11/17

SALA EL TORÍN

ANDREA MOTIS

05/11/17

SALA EL TORÍN

MARINA ROSSELL

12/11/17

SALA EL TORÍN

SHARAZAN DUO

27/12/17

TEATRE PRINCIPAL

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS

El Sr. Jordi Serrat exposa la programació prevista pel període setembre-desembre de 2017.
El Sr. Xavier García pregunta pels accessos per a discapacitats del Teatre Principal.
El Sr. Ricard Sargatal informa que el Teatre Principal està adaptat per l’accés de discapacitats. No
obstant, a causa de les obres del firal, l’accés durant les Festes del Tura es realitzarà per darrera del
Teatre, per la Carbonera.
Així mateix informa que a la guia d’espectacles i actuacions es troben senyalitzats els equipaments
adaptats i l’accessibilitat de cadascun d’ells.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

4.2.- APROVACIÓ CONTRACTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ MUSICAL DE SETEMBRE A
DESEMBRE 2017
Núm. de referència : X2017017878
L’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats musicals que es portaran a terme de
setembre a desembre de 2017.
En relació a l’expedient ICJG2017000050, 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 contractació dels grups i companyies que faran possible la programació de
música de la temporada setembre a desembre de 2017:
CATXETS ESPECTACLES
PREU

DATA

ESPAI

ESPECTACLE

DADES FISCALS

NIF

08/10/2017

TORÍN

Latin Swing

Jose Manuel Vivas Candido

40432207R

726,00

21/10/2017

TORÍN

El petit de Can
Eril

Pickpocket,S.L.

B17781915

3.025,00

28/10/2017

TORÍN

Wallace Roney

Tarantos Jamboree, S.L.

B59574764

6.050,00

03/11/2017

TORÍN

Andrea Motis

Tarantos Jamboree, S.L.

B59574764

5.445,00

05/11/2017

TORÍN

Marina Rossell

Escena.Upart,S.L..

B65725384

4.235,00

12/112017

TORÍN

Sharazan duo

Penedes Music, S.L.U.

B55569099

520,30

27/12/2017

TEATRE

Orquestra
Simfònica Vallès

Orquestra Simfònica del Vallès,
S.L.U.

A58683848

9.680,00

TOTAL

TOTAL

29.681,30

Segon.- Que es faci la corresponent reserva pressupostària (AD) i que es paguin amb càrrec a la
partida Programació Música 17 400 333 226095 Programació Música del Pressupost de l’Institut de
Cultura del 2017, una vegada realitzada l’activitat.
Tercer.- Aprovar les següents condicions referents al pagament del taquillatge que es detalla a
continuació:
CATXETS ESPECTACLES
DATA

ESPAI

ESPECTACLE

DADES FISCALS

NIF

05/11/2017

TORÍN

Marina Rossell

Escena.Upart,S.L..

B65725384

TAQUILLA
40 %

Quart.- Facultar al director-gerent de l’IMCO a signar els corresponents contractes per a la realització
d’aquestes actuacions.
Operació Referència Tipus
Partida
Import
200220
Despeses17400 333 226095 29681.30

Descripció
PROGRAMACIO MUSICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 999 086 017 000 004

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

4.3.- PROPOSTA I APROVACIÓ PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS A LA PROGRAMACIÓ
MÚSICA SETEMBRE-DESEMBRE 2017.
Núm. de referència : X2017017966
L’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats musicals que es portaran a terme de
setembre a desembre de 2017.
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.
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Donat que el preu públic no 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 ICJG2017000052, 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.- Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents a activitats musicals que es
detallen a continuació:

DATA

ESPECTACLE

PREU

ANTICIPADA

ESTUDIANTS
MÚSICA

08/10/2017

Latin Swing

5€

21/10/2017

El Petit de Can Eril

12 €

10 €

3€

28/10/2017

Wallace Roney

12 €

10 €

3€

03/11/2017

Andrea Motis

12 €

10 €

3€

05/11/2017

Marina Rossell

12 €

10 €

3€

12/11/2017

Sharazan duo

5€

27/12/2017

Orquestra Simfònica del Vallès

15/12/7/5 €

3€

18/15/10/7 €

Segon.- Formular proposta d’aprovació de l’abonament Jazz Olot, que inclou dos concerts del cicle
tardor-hivern 2017 amb el preu de 15 €.
Tercer.- Traslladar aquesta a l’Ajuntament per tal que es sotmeti a la consideració del Ple municipal i
es procedeixi, si s’escau a la seva tramitació.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

5. - SALA EL TORÍN
5.1.- PRORROGAR LA PRESTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS I DE PRODUCCIÓ A LA SALA EL
TORÍN D’OLOT
Núm. de referència : X2017017686
Vist que la Junta de Govern de l’Institut Municipal de Cultura, en sessió ordinària del dia 20 de
setembre de 2016, va aprovar la contractació de la prestació de serveis tècnics i de producció a la
sala el Torín d’Olot a l’empresa La Caraba Produccions, S.L.
Vist que, tal i com indica el tècnic de música i coordinador de la Sala El Torín en l’informe adjunt,
l’empresa concessionària ha respectat els acords i han desenvolupat satisfactòriament les tasques
encarregades.
Realitzada doncs la valoració tècnica del servei i tenint en compte la clàusula número 6 del Plec de
Clàusules vigent per aquest servei que diu:
6. Durada del contracte i possibles pròrrogues: El contracte tindrà durada principal d’un any a
comptar des del dia 1 de setembre de 2016 amb la possibilitat d’una pròrroga per un any més (1+1).
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Es proposa prorrogar pel període d’un any, a comptar a partir de l’1 de setembre de 2017 i fins a 31
d’agost de 2018, a l’empresa La Caraba Produccions, S.L., NIF: B-17958521, la prestació de serveis
tècnics i de producció a la Sala el Torín d’Olot per un import anual de VINT-I-QUATRE MIL DOSCENTS EUROS (24.200,00 €) (IVA INCLÒS) amb l’increment o minoració que preveu el punt 31
del PCAP.
En relació a l’expedient ICJG2017000047, 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.- Prorrogar a l’empresa La Caraba Produccions, S.L., NIF: B-17958521 la prestació de serveis
tècnics i de producció a la Sala El Torín d’Olot, tal i com diu la clàusula número 6 del Plec de
Clàusules vigent per aquest servei, per un any des del dia 1 de setembre de 2017, per un import de
VINT-I-QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS (24.200,00 €) (IVA INCLÒS) amb l’increment o
minoració que preveu el punt 31 del PCAP.
Segon.- Que es faci la corresponent reserva pressupostària (AD) de l’import corresponent als mesos
de setembre, octubre, novembre i desembre de 2017 que suma un total de VUIT MIL SEIXANTA-SIS
EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (8.066,67 €) (IVA INCLÒS) que es pagaran amb càrrec a la
partida 17 400 333 227992 Prestació Serveis Música, del pressupost de l’Institut Municipal de Cultura
d’Olot 2017.
Tercer.- Que import restant SETZE MIL CENT TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS (16.133,33 €) (IVA INCLÒS) es reservi del pressupost de 2018, una vegada s’hagi aprovat.
Operació Referència Tipus
Partida
Import
200230
Despeses 17400 333 227992 8066.67

Descripció
PRESTACIO SERVEIS MUSICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 031 999 999 000 000

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

6. - CONVENIS
6.1.- CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA AMB LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT POMPEU
FABRA PER LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
Núm. de referència : X2017018075
Vista la proposta de la Fundació Universitat Pompeu Fabra (FUPF) a l’Institut Municipal de Cultura
d’Olot per acollir els seus alumnes en el marc d’un Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques acadèmiques externes.
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot té interès en col·laborar amb la FUPF, mitjançant la
participació activa en la formació pràctica dels seus estudiants.
En relació a l’expedient ICJG2017000053, 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 la Fundació Universitat Pompeu Fabra (FUPF) i
l’Institut Municipal de Cultura d’Olot acollir alumnes per a la realització del pràctiques acadèmiques
externes a l’IMCO.
Segon.- Facultar al director-gerent de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot per poder signar el conveni
corresponents.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
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6.2 PROPOSANT APROVAR ANNEX 1 AL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA AMB LA
FUNDACIÓ UNIVERSITAT POMPEU FABRA PER LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
ACADÈMIQUES EXTERNES
Núm. de referència : X2017018087
Vist que la Fundació Universitat Pompeu Fabra (FUPF) i l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot han
subscrit un conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.
Vist que la FUPF proposa a l’Institut de Cultura acollir a l’alumna en Grau en Humanitats, *************,
per fer pràctiques curriculars un total de 280 hores entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2017.
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot té interès en que l’alumna porti a terme les pràctiques a
Can Trincheria.
En relació a l’expedient ICJG2017000054, 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.- Acollir a l’alumna de la FUPF: **************, amb DNI: ***********, entre l’1 de juliol i el 31
d’agost de 2017 per fer l’estada de pràctiques acadèmiques externes a Can Trincheria.
Segon.- Facultar al president de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot per poder signar l’annex al
conveni de cooperació educativa entre la FUPF i l’IMCO per la realització de les pràctiques de
l’alumna ***********.
El Sr. Ricard Sargatal explica a la junta el projecte “Aula humanitats” que durà a terme l’alumna que
consistirà en un estudi diagnòstic dels cursos, xerrades, conferències etc que, en l’àrea d’humanitats,
organitzen les diferents entitats d’Olot.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

7. – SUBVENCIONS
7.1.- DONAR COMPTE DE DIVERSES ACCEPTACIONS DE SUBVENCIONS
Núm. de referència : X2017018270
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 ICJG2017000055, 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:



Adquisició en espècie de novetats editorials per la Biblioteca Marià Vayreda.
Programació Arts Visuals 2017.

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



Festival Mot Olot 2017.
Programa INDIKA de recursos educatius 2017-2018.

La Junta de govern es dóna per assabentada.

Acta de la Junta de Govern de l’IMCO

8. - PREUS PÚBLICS
8.1. APROVACIÓ PREU PÚBLIC
BENVINGUDA AL LLOP”
Núm. de referència : X2017017546

CATÀLEG

EXPOSICIÓ

“LLOPART.L’ART

DONA LA

Vist que el Museu dels Volcans d’Olot ha programat una exposició que porta per títol “Donem la
benvinguda al llop!” amb motiu del retorn del llop a Catalunya.
Vist que en motiu d’aquesta exposició s’edita un catàleg que es titula “LlopArt. L’art dona la
benvinguda al llop”.
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 ICJG2017000044, 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 preu públic corresponent al catàleg “LlopArt. L’art dona la benvinguda al llop” 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’aprova per unanimitat.
La Sra. Montserrat Mallol, explica la programació dels museus i l’edició de dos catàlegs: el de Clarà i
el de LlopArt. L’art dóna la benvinguda al llop”.

9. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

10.- TORN OBERT DE PARAULA.
El Sr. Estanis Vayreda felicita a la Sra. Montserrat Mallol, directora del Museu de la Garrotxa per la
seva renovació.
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president aixeca la
sessió a les 17:45h 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

