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JUNTA DE GOVERN 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA 
 

EL DIA 13 DE JUNY DE 2017. 
 
 
 
  
 
A la ciutat d’Olot el dia 13 de juny 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. JOSEP BERGA VAYREDA. 
 
Assisteixen com a vocals els regidors:  
 
Sr. JAUME MIR BAGÓ 
 
El Sr. JOSEP QUINTANA CARALT ha presentat excusa de no assistència. 
 
També assisteixen com a convidats els regidors:  
 
El Sr. XAVIER GARCIA ZABAL 
La 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 maig. Aprovar relació despeses per import de 44.239,59 €. 
• Decret data 29 de maig. Aprovar relació despeses per import de 38.218,80 €. 
• Decret data 31 de maig. Aprovar relació despeses per import de 52.983,25 €. 
• Decret data 31 de maig. Aprovar despesa per import de 3.833,86 €. 
• Decret data 5 de juny. Aprovar despesa per import de 10.869,56 €. 

 
La Junta de govern es dóna per assabentada. 
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3. - CIRC A LA PLAÇA 2017 
 
3.1. - APROVACIÓ PROGRAMACIÓ ESPECTACLE D'INICI CIRC A LA PLAÇA 
D'ESTIU 2017 
 
Núm. de referència : X2017014360     

 
Vist que l’Insitut Municipal de Cultura d’Olot és qui programa les actuacions de circ en 
el marc de la Cua del Drac a Olot. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000028, 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 de l’espectacle d’inici de la programació Circ a la 
Plaça d’estiu 2017 que es portarà a terme el mes de juliol en el marc de la Cua del 
Drac a Olot. 
 

Data Lloc / cicle CIA  Espectacle 
05/07/2017 PLAÇA DE BRAUS PERE HOSTA OPEN DOOR 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
3.2. - APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ ESPECTACLE D'INICI CIRC A LA 
PLAÇA D'ESTIU 
 
Núm. de referència : X2017014409     
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot és qui programa les actuacions de circ en 
el marc de la Cua del Drac d’Olot. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000029, 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 la companyia que farà possible l’espectacle 
d’inici de la  programació de Circ a la Plaça de Braus, el mes de juliol de 2017 en el 
marc de la Cua del Drac a Olot: 
 

Data 
 

CIA  NOM FISCAL NIF Espectacle 
05/07/2017 PERE HOSTA PERE HOSTA ZAZO 40316677-T OPEN DOOR 908,00 € 
 

Segon.-  Que es faci la corresponent reserva pressupostària (AD) i que es pagui amb 
càrrec a la partida 17 400 333 226098 Circ a les Places del Pressupost de l’Institut de 
Cultura del 2017, una vegada realitzada l’activitat. 
 
Tercer.-  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 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  333  226098 908.00 CIRC A LES PLACES 400 075 082 017 003 004 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.  
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4. - PROGRAMACIÓ MÚSICA D'ESTIU 2017 
 
4.1. - APROVACIÓ PROGRAMACIÓ FESTIVAL CORNAMUSAM 2017 
 
Núm. de referència : X2017014668     
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot és qui programa el Festival Cornamusam. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000032, 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 programació de les actuacions musicals que faran possible el 
Festival Cornamusam: 
 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.  
 
 
 
4.2. - APROVACIÓ CONTRACTACIÓ ESPECTACLES FESTIVAL CORNAMUSAM 
2017 
 
Núm. de referència : X2017014669     
 
Vist que l’Institut Municipal de cultura d’Olot és qui programa el Festival Cornamusam. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000033, 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 que farà possible la programació del 
Festival Cornamusam 2017: 
 

DATA       NOM FISCAL    NIF                      ESPECTACLE   PREU  
30/06/2017 Músics de Girona,SCCL F17459991 Concert-Ball La Puça Diatònica 1.815,00 € 

 

Segon.-  Que es faci la corresponent reserva pressupostària (AD) i que es paguin amb 
càrrec a la partida 17 400 333 226095 Programació Música del Pressupost de l’Institut 
de Cultura del 2017, una vegada realitzada l’activitat. 
 
Tercer.-  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 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses17400  333  226095 1815.00 PROGRAMACIO  MUSICA 400 999 086 017 010 004 

 
El Sr. Josep Berga informa a la Junta de govern en relació a l’evolució del 
Cornamusam als últims anys. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 

DATA LLOC CIA ESPECTACLE 
30/06/2017 PLAÇA D’ESTEVE FERRER La Puça Diatònica Concert-Ball 
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4.3. - APROVACIÓ PROGRAMACIÓ MÚSICA ESTIU 2017 
 
Núm. de referència : X2017014582     
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot és qui programa les actuacions musicals 
d’estiu en el marc de la Cua del Drac a Olot. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000030, 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 programació de les actuacions musicals que faran possible la 
programació de música de l’estiu de 2017 en el marc de la Cua del Drac: 
 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
4.4. - APROVACIÓ CONTRACTACIÓ ESPECTACLES MUSICALS ESTIU 2017 
 
Núm. de referència : X2017014663     
 
Vist que l’Institut Municipal de cultura d’Olot és qui programa les actuacions musicals 
d’estiu en el marc de la Cua del Drac a Olot. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000031, 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 de música de l’estiu de 2017: 
 

DATA             NOM FISCAL    NIF                      ESPECTACLE   
PREU 
TOTAL 

02/07/2017 Músics de Catalunya,SCCL F17678640 Heroïnes 680,63 € 

16/07/2017 Gospel Cor Garrotxa G51558810 Trobada de Cors de Gospel 1.500,00 € 

23/07/2017 Federació Catalana d'Entitats Corals G58042201 Salt Lake Vocal Artist 2.420,00 € 

28/07/2017 
Articat Gestión y Servicios 
Artísticos,S.L. 

B66372467 Ball a la Plaça amb Ofolk 847,00 € 

30/07/2017 Prom Music,SCCL F65367534 
Música en la poesia de Màrius 
Torres 

1.573,00 € 

06/08/2017 Músics de Girona,SCCL F17459991 Cafe Saumell 726,00 € 

06/08/2017 
Administració i Gestió de Músics i 
Artistes,S.L 

B43522192 Cafe Saumell  363,00 € 

13/08/2017 Ala Voronkova,S.L. B64677925 Aires Gitanos 1.200,00 € 

20/08/2017 Luis Lozano Gonzalez 40419952M Carlota deluxe 1.210,00 € 

27/08/2017 Actura 12,S.L. B65758427 Nueve Lunas 820,00 € 

DATA LLOC CIA ESPECTACLE 
02/07/2017 PARC NOU Glòria Garcés i Elena Martinell Heroïnes 
16/07/2017 PARC NOU Gospel Cor Garrotxa Trobada de Cors de Gospel 

23/07/2017 PARC NOU Salt Lake Vocal Artist Salt Lake Vocal Artist 

28/07/2017 PLAÇA MAJOR Companyia Torreta Ball a la Plaça amb Ofolk 
 

30/07/2017 
 
PARC NOU 

 
Arcàtia 

Música en la poesia de 
Màrius Torres 

06/08/2017 PARC NOU Ensemble una cosa Cafe Saumell  

13/08/2017 PARC NOU Ala Voronkova i Sergi Vicente Aires Gitanos 
20/08/2017 PARC NOU Lluís Lozano Carlota deluxe 

27/08/2017 PARC NOU Tànit Navarro i Rusó Sala Nueve Lunas 
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TOTAL 11.339,63 € 

 

Segon.-  Que es faci la corresponent reserva pressupostària (AD) i que es paguin amb 
càrrec a la partida 17 400 333 226095 Programació Música del Pressupost de l’Institut 
de Cultura del 2017, una vegada realitzada l’activitat. 
 
Tercer.-  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 CC3 CC4 CC5 CC6
  Despeses17400  333  226095 11339.63 PROGRAMACIO  MUSICA 400 999 086 017 010 004 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
5. - TEATRE FESTES DEL TURA 2017 
 
5.1. - APROVACIÓ PROGRAMACIÓ FESTES DEL TURA 2017 
 
Núm. de referència : X2017014680     
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot és qui programa les actuacions de teatre 
de les Festes del Tura 2017. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000035, 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 de teatre que es portaran a terme el 
durant les Festes del Tura 2017 i que es detallen a continuació: 
 
Data   Cia               Espectacle 
09/10/2016  PRODUCCIONES YLLANA S.L.      CHEFS       
10/10/2016  FOCUS S.A.            HOMES! EL MUSICAL 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.  
 
 
5.2. - APROVACIÓ CONTRACTACIÓ TEATRE FESTES DEL TURA 2017 
 
Núm. de referència : X2017014683     
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats que es portaran a 
terme al Teatre Principal d’Olot en el marc de les Festes del Tura 2017. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000036, 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 del Teatre Principal d’Olot per les Festes del Tura 2017 i que es detalla a 
continuació: 
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DATA NOM FISCAL NIF ESPECTACLE  CAIXET 
 
08/09/2017 

 
PRODUCCIONES YLLANA S.L. 
 

 
B-80769581 
 

 
CHEFS 

 
5.445,00 € 

09/09/2017 FOCUS S.A. 
 

A-58116369 HOMES! EL MUSICAL 12.705,00 € 

 
Segon.- Que es faci la corresponent reserva pressupostària (AD) i que es paguin 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. 
 
Tercer.- 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 CC3 CC4 CC5 CC6
200220  Despeses17400  333  226092 18150.00 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC400 034 001 017 001 004 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
5.3. - APROVACIÓ PREUS TEATRE FESTES DEL TURA 2017 
 
Núm. de referència : X2017014685     
 
L’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les actuacions de teatre que es 
portaran a terme en motiu de les Festes del Tura 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 ICJG2017000037, 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 següents: 
 
Data      Companyia        Espectacle             Preus 
08/09/2017       PRODUCCIONES YLLANA, SL  CHEFS        22 / 18 / 12 / 6 
09/09/2017        FOCUS, SA       HOMES! EL MUSICAL   25 / 22 / 15 / 8 
 
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. 
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6. - ITINERARI "CREENCES I RELIGIONS" 
 
6.1. - APROVACIÓ PROGRAMACIÓ ITINERARI "CREENCES I RELIGIONS. 
LLIBERTAT, DIVERSITAT I CONFLICTE" 
 
Núm. de referència : X2017014853     
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 una de les actuacions previstes és l’exposició “Creences i Religions. Llibertat, 
Diversitat i conflicte” on es reflexionarà sobre la diversitat de creences a través de 
testimonis, textos explicatius i peces d’art, i que es mostrarà al Museu del Sants. 
 
Vist que alhora es programaran diferents activitats que permetran desenvolupar 
aspectes que no es poden tractar àmpliament a l’exposició:  
 

• "La nit de les religions", ruta d'activitats als centres de culte de les diferents 
comunitats religioses d'Olot. 

• “Concert de Salt Lake Vocal Artist” a l’església dels Caputxins d’Olot 
• “Festa Holi” a la plaça Pia Almoina. 
• Xerrada “Entendre les religions", a càrrec de Joan Estruch, doctor en 

sociologia, fundador i director del Centre d'Investigacions en Sociologia de la 
Religió de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració de 
l’Institut d’Estudis Socials de la Garrotxa (IdESGA) al Museu dels Sants d’Olot. 

• Xerrada “A la recerca del sentit: noves formes d'espiritualitat en la societat 
contemporània” a càrrec de Mar Griera, doctora en sociologia i directora del 
Centre d'Investigacions en Sociologia de la Religió de la Universitat Autònoma 
de Barcelona al Museu dels Sants d’Olot. 

• Taula rodona “Privilegis, laïcitat i antireligiositat. Quin tracte dona Catalunya a 
les religions?” amb David Fernàndez, periodista i diputat al Parlament de 
Catalunya per la CUP fins al 2015; Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau, i 
Xantal Genovart, vicepresidenta de l’Associació de Dones Musulmanes de 
Catalunya (ADMAC) a la sala El Torín d’Olot 

• “Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya” amb la col·laboració de Cine Club 
Olot. 

• Activitats educatives per a instituts de secundària. 
• Diverses visites guiades. 

 
Paral·lelament a l’exposició la resta d’equipaments culturals també treballaran aquests 
drets des de les seves respectives programacions i tindrem el concert de Lídia Pujol 
“Cerimònia de la llum” i al Teatre Principal es podran veure “Boscos” de Wajdi 
Mouawad, “Nadia” de Nadia Ghulam i “Un obús al cor”.  
 
En relació a l’expedient ICJG2017000040, 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.- Informar de l’exposició “Creences i Religions. Llibertat, Diversitat i Conflicte”, 
on es reflexionarà sobre la diversitat de creences i que tindrà lloc al Museu dels Sants. 
 
Segon.-  Aprovar la programació prevista en motiu de l’Itinerari “Creences i Religions. 
Llibertat, Diversitat i Conflicte”, que es detalla a continuació: 
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DATA  LLOC COMPANYIA ESPECTACLE 

06/10/2017 
 
pendent confirmació LÍDIA PUJOL CERIMÒNIA DE LA LLUM 

17/11/2017 
 
TEATRE PRINCIPAL LA PERLA29 BOSCOS 

23/11/2017 
 
TEATRE PRINCIPAL LA PERLA29 UN OBÚS AL COR 

 
15/12/2017 

 
TEATRE PRINCIPAL LA CONQUESTA DEL POL SUD NADIA 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.  
 
 
6.2. - APROVACIÓ CONTRACTACIÓ ACTIVITATS ITINERARI "CREENCES I 
RELIGIONS. LLIBERTAT, DIVERSITAT I CONFLICTE" 
 
Núm. de referència : X2017014879     
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats que es portaran a 
terme en el marc de l’Itinerari “Creences i Religions. Llibertat, Diversitat i Conflicte”. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000041, 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 de l’Itinerari “Creences i Religions. Llibertat, Diversitat i Conflicte”.i que es 
detallen a continuació: 
 
DATA CIA NOM FISCAL NIF ESPECTACLE  CAIXET 
 
06/10/2017 

 
LÍDIA PUJOL 

 
DIGGERS MUSIC, SL 

 
B66418443 

 
CERIMÒNIA DE 
LA LLUM 
 

 
4.235,00 € 

 
17/11/2017 

 
LA PERLA29 
 

 
LA PERLA29 SL 
 

 
B62843974 
 

 
BOSCOS 

 
14.520,00 € 

 
 
23/11/2017 
 

 
LA PERLA29 
 

 
LA PERLA29 SL 
 

 
B62843974 
 

 
UN OBÚS AL 
COR 

 
3.751,00 € 

 
 
05/12/2017 

 
LA CONQUESTA 
DEL POL SUD 

 
LA CONQUESTA DEL 
POL SUD SCP 

 
J65105439 

 
NADIA 

 
4.235,00 € 

 
Segon.- Que es faci la corresponent reserva pressupostària (AD) i que es paguin 
4.235,00 € amb càrrec a la partida 17 400 333 226095 Programació Música del 
pressupost de l’Institut de Cultura del 2017, una vegada realitzada l’activitat. 
 
Tercer.-Que es faci la corresponent reserva pressupostària (AD) i que es paguin 
22.506,00 € amb càrrec a la partida 17 400 333 226092 Programació Teatre, Dansa i 
Circ  del pressupost de l’Institut de Cultura del 2017, una vegada realitzada l’activitat. 
 
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 Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200220  Despeses17400  333  226092 22506.00 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC400 034 082 017 001 004 
200220  Despeses17400  333  226095 4235.00 PROGRAMACIO  MUSICA 400 999 086 017 010 004 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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6.3. - PROPOSTA I APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS ALS 
ESPECTACLES DE L'ITINERARI "CREENCES I RELIGIONS. LLIBERTAT, 
DIVERSITAT I CONFLICTE" 
 
Núm. de referència : X2017014880     
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats que es portaran a 
terme en motiu de l’Itinerari “Creences i Religions. Llibertat, Diversitat i Conflicte”. 
 
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 ICJG2017000042, 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 següents: 
 
DATA COMPANYIA ESPECTACLE PREU EST/JUB/ATUR/TRESC COOLTURA JO FAIG APROPA 

17/11/2017 LA PERLA29 BOSCOS 22/18/12/6 20/16/10/5 50 % 5 8 X 3€ 

23/11/2017 LA PERLA29 UN OBÚS AL COR 10 9 50 % 5 8 X 3€ 

05/12/2017 
LA CONQUESTA DEL 
POL SUD NADIA 18/14/10/6 16/12/8/5 50 % 5 8 X 3€ 

 

DATA COMPANYIA ESPECTACLE PREU ANTICIPADA 
ESTUDIANTS 

MÚSICA  

06/10/2017 LÍDIA PUJOL 
LA CERIMÒNIA DE LA 
LLUM 10 8 3 

 
Segon.-  Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents al paquet 
Itinerari “Creences i Religions. Llibertat, Diversitat i Conflicte”, que inclou els 
espectacles “Boscos , “Un obús al cor”, “Nadia” i “La Cerimònia de la Llum” 
 
   ITINERARI CREENCES I RELIGIONS. LLIBERTAT, DIVERSITAT I CONFLICTE 50 € 
 
Tercer.- 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. 
 
 
7. - PREUS PÚBLICS 
 
7.1. - APROVACIÓ PREU PÚBLIC CATÀLEG EXPOSICIÓ PEP SAU AL MUSEU DE 
LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017014676     
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Vist que el Museu de la Garrotxa programa una exposició a la Sala Oberta 2 de 
l’Hospici de l’artista olotí Pep Sau, que porta per títol “La fageda d’en Joan”. 
 
Vist que en motiu d’aquesta exposició s’edita un catàleg en què es recullen les 
fotografies de l’exposició acompanyades de textos d’Albert Tarrés. 
 
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 ICJG2017000034, 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 “La fageda d’en Joan” 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. 
 
 
8. - SUBVENCIONS 
 
8.1. - DONAR COMPTE DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE SUBVENCIÓ 
 
Núm. de referència : X2017014702     
 
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 dóna suport a la programació cultural de l’Institut 
Municipal de Cultura d’Olot. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000038, 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 Generalitat 
de Catalunya: 
 

• Adquisició de novetats editorials per la Biblioteca Marià Vayreda (en espècie). 
• Edició catàleg exposició “Creences i religions. Llibertat, diversitat i conflicte” 

 
La Junta de Govern, es dóna per assabentada. 
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8.2. - DONAR COMPTE DE DIVERSES ACCEPTACIONS DE SUBVENCIONS 
 
Núm. de referència : X2017014708     
 
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. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000039, 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 de llibres i diaris per la Biblioteca Marià Vayreda. 
• Festival Mot Olot 2017. 

 
La Junta de Govern, es dóna per assabentada. 
 
 
9. - ECONÒMICS 
 
9.1. - MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PARTIDES PRESSUPOST INSTITUT DE 
CULTURA 
 
Núm. de referència : X2017014881     
 
Vista la voluntat de contractar una persona per una “Obra i servei” per treballar a 
l’Institut Municipal de Cultura d’Olot a partir del dia 1 d’agost de 2017. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000043, 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 una modificació de crèdit de 19.950,00 euros de la partida 17 
400 333 227991 “Prestació de Serveis Teatre” amb destí a : 
 
partida 17 400 330 130002 “Retribucions bàsiques personal cultura”: 15.000,00 € 
partida 17 400 330 160000 “Assegurances socials”:           4.950,00 € 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
10.- ASSUMPTES URGENTS 
 
No n’hi ha. 
 
 
11.- TORN OBERT DE PARAULA 
 
La Sra. Anna Descals i el Sr. Xavier García, demanen les dades estadístiques de la 
biblioteca municipal de 2016. El president es compromet a facilitar-les. 
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El Sr. Xavier García proposa que es faci alguna acció de promoció de les activitats 
d’estiu als visitants de la Fageda d’en Jordà o que es posin a disposició d’alguns punts 
turístics de la garrotxa per tal que entrin a Olot a participar de les activitats culturals. 
 
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 

 
 
 


