
  Acta de la Junta de Govern de l’IMCO 

 
 

JUNTA DE GOVERN 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA 
 

EL DIA 14 DE FEBRER DE 2017. 
 
 
  
A la ciutat d’Olot EL DIA 14 DE FEBRER 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 
 
També assisteixen com a convidats els regidors:  
 
Sra. ANNA DESCALS TRESSERRAS 
Sr.   XAVIER GARCÍA ZABAL 
 
Així mateix assisteixen, les Sres. Carme Simon i Tena Busquets, tècniques de l’IMCO i el Sr. 
Ricard Sargatal Pont, director tècnic de l’IMCO i la Sra. Sílvia Sunyer Coromina que actua com a  
secretària, per delegació. 
 
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 1 de desembre. Contractació auxiliar administratiu, laboral temporal, 
interinitat per substitució baixa IT,  Museus. 

• Decret de data 14 de desembre. Aprovar relació de despeses per import de 57.153,61 €. 
• Decret de data 20 de desembre. Aprovar despesa per import de 2.250,00 €. 
• Decret de data 20 de desembre. Aprovar reserva pressupostària per import de 2.250,00 €. 
• Decret de data 23 de desembre. Contractació vigilant, laboral temporal, obra o servei 

determinat,  Museus. 
• Decret de data 23 de desembre. Contractació vigilant, laboral temporal, pròrroga obra o 

servei determinat,  Museus. 
• Decret de data 23 de desembre. Contractació vigilant, laboral temporal, pròrroga obra o 

servei determinat,  Museus. 
• Decret de data 30 de desembre. Aprovar relació de despeses per import de 47.266,39 €. 
• Decret de data 18 de gener. Aprovar relació de despeses per import de 112.930,86 €. 
• Decret de data 18 de gener. Aprovar despesa de personal  per import  de 1.337,79 €. 
• Decret de data 26 de gener. Aprovar relació de despeses per import de 5.067,58 €. 
• Decret de data 27 de gener. Aprovar canvi de nom contractant Arts Escèniques. 
• Decret de data 27 de gener. Aprovar despesa de personal  per import  de 303,54 €. 
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• Decret de data 27 de gener. Contractació ampliació de jornada laboral, vigilant, laboral 
temporal, per substitució baixa IT, Museus. 

• Decret de data 30 de gener. Aprovar canvi de nom contractant Música. 
• Decret de data 31 de gener. Aprovar despesa per import de 3.078,40 €. 
• Decret de data 3 de febrer. Aprovar relació de despeses per import de 5.603,63 €. 
• Decret de data 8 de febrer. Aprovar despesa per import de 33.996,16 €. 

 
La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
 
3. - FESTIVAL MOT 2017 
 
3.1. - APROVACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DEL FESTIVAL MOT 2017 
 
Núm. de referència : X2017002876     
  
Vist que l’Ajuntament d’Olot – Institut Municipal de Cultura d’Olot i l’Ajuntament de Girona varen 
subscriure un conveni de col·laboració per a la creació i realització del Festival de literatura MOT 
(Olot-Girona) a dur a terme amb periodicitat anual i a les dues ciutats. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000002, 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 projecte del Festival MOT 2017, amb el títol “Escriure el passat” que tindrà lloc 
a Olot els dies 23,24 i 25 de març de 2017. 
 
La Sra. Carme Simon exposa la programació del Festival MOT 2017. 
 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
4. - SISMÒGRAF 2017 
 
4.1. - APROVACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2017 
 
Núm. de referència : X2017002886     
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa la novena edició del Festival SISMÒGRAF, 
que serà la tercera com a mercat estratègic a Catalunya. 
 
L’edició del Festival Sismògraf 2017,  tindrà lloc a Olot del 20 al 23 d’abril de 2017. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000003, 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 corresponent al Festival Sismògraf 2017. 
 
La Sra. Tena Busquets, exposa la programació del Festival Sismògraf 2017. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
5. - SUBVENCIONS 
 
5.1. - DONAR COMPTE DE SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
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Núm. de referència : X2017002950     
 
En relació a l’expedient ICJG2017000004, 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: 
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura té interès en participar en les convocatòries de subvencions 
que siguin beneficioses per potenciar les activitats culturals de la ciutat. 
 
Vist que la Diputació de Girona ha publicat diverses convocatòries de subvencions per l’anualitat 
2017. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000004, 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 Diputació de Girona – 
Cultura: 

• Festival MOT 2017 
• Edició llibre col.lecció Nova Biblioteca Olotina 
• Concert de Cobla 

 
La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
 
6. - CONVENIS 
 
6.1. - 6a. ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'ICEC - FILMOTECA DE 
CATALUNYA, L'IMCO I L'ASSOCIACIÓ CULTURAL CINE CLUB OLOT. 
 
Núm. de referència : X2017002857     
 
Vist que el 3 de gener de 2011 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Institut Català de 
les Empreses Culturals, l’Institut Municipal de Cultura d’Olot i l’Associació Cultural Cine Club d’Olot 
que tenia per objectiu establir la programació de sessions de cinema al Teatre Principal d’Olot. 
 
Vist que la vigència d’aquest conveni s’ha anat prorrogant, per mitjà de diverses addendes, i és 
voluntat de totes les parts tornar a prorrogar per la vigència del  mateix.  
 
En relació a l’expedient ICJG2017000001, 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 l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Institut Català de les 
Empreses Culturals, l’Institut Municipal de Cultura d’Olot i l’Associació Cultural Cine Club d’Olot 
per establir la programació de sessions de cinema al Teatre Principal d’Olot, corresponent al 
període gener-juny de l’any 2017. 

 
Segon.- Facultar al president a signar tota la documentació que sigui necessària. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
6.2. - CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA 
GENERALITAT, L'OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL I L'INSTITUT DE 
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CULTURA D'OLOT, PER AL SUPORT ALS EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS TEATRE 
PRINCIPAL D'OLOT I SALA EL TORÍN 2016 I 2017 
 
Núm. de referència : X2017002951     
 
Vist que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya dona suport a la programació 
estable professional organitzada de forma directa o indirecta per l’Institut de Cultura de la Ciutat 
d’Olot- en els equipaments escènics i musicals Teatre Principal d’Olot i Sala El Torín durant els 
anys 2016 i 2017. 
 
Vist que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya dona suport econòmic a la 
programació professional estable dels equipaments de titularitat municipal, a través de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural i amb el desplegament del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i 
Musicals de Catalunya. 
 
Vist que el Teatre Principal d’Olot i la Sala El Torín formen part del Sistema esmentat amb la 
categoria E3, amb la qual cosa el sistema de suport és la signatura d’un conveni.  
 
En relació a l’expedient ICJG2017000005, 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 Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot en 
relació amb els equipaments Teatre Principal d’Olot i Sala El Torín per al suport a la seva 
programació d’arts escèniques i música pels anys 2016 i 2017. 
 
Segon.- Facultar la president per signar tota la documentació que sigui necessària. 
 
 Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
7. - ASSUMPTES URGENTS 
 
No n’hi ha. 
 
8. - 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 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 

 
 
 


