
  Acta de la Junta de Govern de l’IMCO 

 
 

JUNTA DE GOVERN 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA 
 

EL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2017. 
 
 
  
 
A la ciutat d’Olot essent les 17:00h del dia 12 de desembre 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:  
Sra. MAR ROCA REIXACH 
Sr. JOSEP QUINTANA CARALT 
 
També assisteixen com a convidats els regidors:  
Sra. 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 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 data 15 de novembre. Aprovar relació de despeses per import 53.464,05 €. 
• Decret data 16 de novembre. Aprovar despesa per import 8.349,00 €. 
• Decret data 21 de novembre. Aprovar despeses de personal per import 992,17 €. 
• Decret data 21 de novembre. Aprovar despeses de personal per import 949,65 €. 
• Decret data 21 de novembre. Aprovar despeses de personal per import 900,71 €. 
• Decret data 21 de novembre. Aprovar despeses de personal per import 1.138,80 €. 
• Decret data 24 de novembre. Aprovar despesa per import 1.125,00 €. 
• Decret data 28 de novembre. Aprovar relació de despeses per import 55.024,61 €. 

 
 
3. - MUSEUS 
 
3.1. - APROVACIÓ CALENDARI MUSEUS D'OLOT I HORARIS D'OBERTURA 2018 
 
Núm. de referència : X2017029431     
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Vist l’informe elaborat per la direcció dels Museus d’Olot. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000073, 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 del calendari i horaris d’obertura dels Museus 
d’Olot per l’any 2018  (s’adjunten) 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
3.2. - APROVAR CONVENI COL•LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ WALDEN GESTIÓ 
DEL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL. 
 
Núm. de referència : X2017029300     
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot/Museu de la Garrotxa i l’Associació Walden 
Gestió del Patrimoni Històric i Cultural són dues institucions que es dediquen a la recerca i 
a la difusió del patrimoni i vetllen pel seu coneixement. 
 
Vist que ambdues institucions tenen la voluntat de col·laborar per promoure la 
sensibilització de la societat envers el patrimoni cultural català de la moda a través de la 
plataforma Museu Virtual de la Moda de Catalunya, un projecte que preveu la millora del 
coneixement i de la difusió de les peces de vestir històriques conservades en els diversos 
museus públics d’àmbit territorial català. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000071, 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’Associació Walden i l’Institut de 
Cultura de la Ciutat d’Olot perquè les peces de vestir que custodia el Museu de la Garrotxa 
s’integrin en el Museu Virtual de la Moda de Catalunya, plataforma on-line consultable de 
manera gratuïta, per tal que aquestes peces es puguin donar a conèixer al públic general i 
ampliar-ne així el seu coneixement. 
 

Segon.- Facultar al president de l’Institut de Cultura per signar el conveni de col.laboració. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
4. - PROGRAMACIÓ ACTIVITATS INFANTILS DE GENER A JUNY 2018 
 
4.1. - APROVACIÓ CONTRACTACIÓ ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES TEMPORADA 
GENER-JUNY 2018 
 
Núm. de referència : X2017029430     
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats que es portaran a 
terme al Teatre Principal d’Olot durant la temporada gener-juny 2018. 
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En relació a l’expedient ICJG2017000072, 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 dels grups i companyies que faran possible la 
programació infantil del Teatre Principal d’Olot en col.laboració amb l’entitat Rialles durant 
la temporada gener-juny 2018 i que es detalla a continuació: 
 

DATA CIA NOM FISCAL NIF ESPECTACLE CAIXET 

15 ABRIL 
Ikebanah Artes 

Escénicas 
Ana M.Sala Montoro 52638956Y POP UP 1331,00 

 
Segon.- Que es faci la corresponent reserva pressupostària (AD) i que es paguin amb 
càrrec a la partida 18 400 333 226092 Programació Teatre, Dansa i Circ del pressupost de 
l’Institut de Cultura del 2018 una vegada realitzada l’activitat. 
 
Tercer.- Aprovació de la contractació dels grups i companyies que faran possible la 
programació escolar del Teatre Principal d’Olot durant la temporada gener-juny 2018 i que 
es detalla a continuació: 

 
Quart.- Que es faci la corresponent reserva pressupostària (AD) i que es paguin amb 
càrrec a la partida 18 400 333 226093 Activitats Pedagògiques Teatre del pressupost de 
l’Institut de Cultura del 2018, una vegada realitzada l’activitat. 
 
Cinquè.- Facultar al director-gerent de l’IMCO a signar els corresponents contractes per a 
la realització d’aquestes actuacions. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
5. - PERSONAL 
 
5.1. - PROPOSTA GRATIFICACIÓ AUX. ADMINISTRATIU IMCO 
 
Núm. de referència : X2017028551     
 
Vistos els antecedents corresponents i l’informe del director tècnic de l’Institut Municipal de 
Cultura d’Olot, de data 13 de novembre de 2017, amb número d’expedient 
NI022017000984, en el qual subscriu: 
 

� Que a l’Institut de Cultura hi ha un auxiliar administratiu, ******************, que està 
realitzant, des de fa anys i de forma continuada, un seguit de treballs que superen 
en escreix les tasques que correspondrien a un auxiliar administratiu. 

 
� Que realitza tot un seguit de tasques relacionades amb el disseny i maquetació 

d’elements de comunicació. Entre altres està realitzant tasques de: 
 

DATA CIA NOM FISCAL NIF ESPECTACLE CAIXET 

6 FEBRER 
Nus Processos 

Socials i Creatius 
SCCL 

Nus Processos 
Socials i Creatius 

SCCL 
F67026658 #1000LIKES 1343,85 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200220  Despeses99999 1331.00 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA400 999 999 999 000 000 
200220  Despeses99999 1343.85 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA400 999 999 999 000 000 
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a. Programació, disseny i maquetació de pàgines web. 
b. Disseny d’elements promocionals i comunicació, d’anuncis per publicar en 

premsa, de banners per publicar a Internet, de cartells i torretes exteriors, i 
de Roll-ups. 

c. Maquetació de la revista El Plafó, de l’agenda Olot Cultura (dues a l’any) i de 
fulletons. 

d. Realització de fotos per a publicar. 
e. Control i gestió de les cartelleres digitals. 
f. Control producció Roll-ups i exposicions Can Trincheria. 
g. Col·laboració amb els responsables de comunicació i difusió. 
 

� Que l’Institut de Cultura s’ha vist molt beneficiat en els darrers anys perquè moltes tasques 
de disseny i maquetació que ara assumeix aquest treballador es contractaven a personal 
extern a través de contractes de prestació de serveis. I de mica en mica es van poder 
internalitzar amb la corresponent disminució de la despesa en capítol 2. 
 
En l’informe esmentat es sol·licita que es faci efectiva una gratificació única per import de 
1.200 euros a ********************* com a compensació i gratificació d’aquestes tasques 
relacionades amb el disseny i elements comunicatius d’Olot Cultura. 
 
Vist l’informe favorable d’Intervenció conforme hi ha consignació pressupostària suficient 
per fer front a aquesta despesa. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000070, 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: 
 
 

Únic.- Concedir una gratificació extraordinària per import de 1.200 euros bruts, al senyor 
******************* (***********), auxiliar administratiu adscrit als serveis generals de l’Institut 
Municipal de Cultura d’Olot, per assumir les tasques relacionades amb el disseny i la 
maquetació d’elements comunicatius d’Olot Cultura. 
 
Aquesta gratificació s’abonarà en un únic pagament sent efectiva a la nòmina del mes de 
desembrer de 2017. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
0  Despeses17400  330  130022 1200.00 RETRIB. PERSONAL ALTRES 

REMUNERACIONS CULTURA 
999 999 999 999 000 000 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
6. - ECONÒMICS 
 
6.1. - MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PARTIDES PRESSUPOST INSTITUT DE CULTURA 
 
Núm. de referència : X2017029435     
 
Vist que segons càlcul estimat de l’Àrea de Recursos Humans (veure document adjunt) 
han arribat a la conclusió que es produirà un sobrant a les partides de capítol 1 de l’Institut 
de Cultura del pressupost de l’exercici actual. 
 
Vista la necessitat de cobrir altres despeses. 
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En relació a l’expedient ICJG2017000074, 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 faci un traspàs de 4.000 € de les partides de capítol 1 a la partida de 
despeses:  Projectes culturals 17 400 334 226092 del pressupost de l’Institut de Cultura de 
la Ciutat d’Olot 2017 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
7. - INFORMACIONS DIVERSES 
 
El Sr. Ricard Sargatal, presenta l’agenda cultural i informa que a partir d’avui ja es poden 
comprar les entrades. 
 
Seguidament informa la junta de govern sobre el festival MOT. Explica que aquest proper 
any 2018 es continua amb el projecte conjuntament amb l’Ajuntament de Girona, que el 
tema serà “la literatura compromesa” i que el comissari serà el Sr. Josep Ramoneda, 
filòsof.  
 
A continuació fa entrega als membres de la junta de govern d’una còpia de la maquetació 
del programa. 
 
 
8. - ASSUMPTES URGENTS 
 
8.1 APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DE LA GARROTXA I L’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT PER A 
L’ORGANITZACIÓ DEL CONCERT DE NADAL. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal organitzen conjuntament el Concert de 
Nadal de la Garrotxa. 
 
Vist el compromís adquirit pel Consell Comarcal de la Garrotxa de contribuir amb 1.000 
euros (MIL EUROS) a les despeses d’organització. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000075, 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 el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Institut Municipal de Cultura d’Olot que regula l’aportació del Consell Comarcal a les 
despeses d’organització del Concert de Nadal de la Garrotxa. 
 
Segon.- Facultar al President de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, per signar tota la 
documentació. 
 
 
9. - TORN OBERT DE PARAULA 
 
No se’n fa ús. 
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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 

 
 
 


