
  Acta de la Junta de Govern de l’IMCO 

 
 

JUNTA DE GOVERN 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA 
 

EL DIA 16 DE MAIG DE 2017. 
 
 
  
 
A la ciutat d’Olot el dia 16 DE MAIG 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:  
JAUME MIR BAGÓ 
 
Assisteixen com a regidors convidats: 
Sra. ANNA DESCALS TRESSERRAS 
Sr. XAVIER GARCÍA ZABAL 
 
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 de data 29 de març. Aprovar despesa per import de 5.040,00 €. 
• Decret de data 5 d’abril. Aprovar despesa per import de 4.111,50 €. 
• Decret de data 13 d’abril. Aprovar relació de despeses per import de 32.659,26 €. 
• Decret de data 24 d’abril. Aprovar despeses de personal per import de 1.356,58 €. 
• Decret de data 28 d’abril. Aprovar relació de despeses per import de 110.945,85 €. 

 
 
 
3. - CONVENIS 
 
3.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'INSTITUT RAMON MUNTANER I EL 
PEHOC 
 
Núm. de referència : X2017012456     
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Vist que un dels objectius principals de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot és promoure 
les actuacions i la coordinació de totes aquelles instàncies, serveis, entitats i empreses que 
puguin incidir en la cultura de la ciutat. 
 
Vist que entre les finalitats de l’Institut Ramon Muntaner. Fundació Privada dels Centres 
d’Estudis de Parla Catalana (IRMU) impulsa el projecte carnet RECERCAT per als socis 
dels instituts i centres d’estudis dedicats principalment a l’estudi de la història i a la 
divulgació cultural dins els àmbits local i comarcal. 
 
Vist que el Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (PEHOC) està vinculat a l’IRMU i 
té com a finalitat impulsar i organitzar tota mena d’activitats de tipus cultural, en especial 
les dedicades a la investigació, al coneixement, la formació i la divulgació, promoció i 
difusió de la cultura comarcal de la Garrotxa, i catalana en general. Així mateix, a la 
salvaguarda del patrimoni natural, històric i artístic de la comarca. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000023, 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’IMCO, l’IRMU i el PEHOC per a 
potenciar la difusió i divulgació de la cultura local i comarcal de la Garrotxa. 
 
Segon.- Facultar al president de l’Institut Municipal de Cultura per signar el conveni de 
col·laboració. 
  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
4. - ADHESIÓ CONVENI 
 
4.1. - ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT, LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I 
L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
 
Núm. de referència : X2017012488     
 
Vist que el Departament de Justícia, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) varen subscriure un conveni en el qual es fixen 
les línies de col·laboració entre el Departament de Justícia i les entitats locals en l’execució 
de programes que són competència de la Direcció General d’Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil. 
 
Vist que al pacte tercer del Conveni s’estableix que les entitats locals interessades a 
col·laborar amb el Departament de Justícia s’hi podran adherir. 
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot té interès en adherir-se al Conveni abans 
esmentat, per tal de col·laborar en l’execució de programes en l’àmbit de competències de 
la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000025, 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 l’escrit d’adhesió al Conveni de col·laboració entre entre el Departament 
de Justícia i les entitats locals en l’execució de programes que són competència de la 
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil. 
 
Segon.- Facultar al president de l’Institut Municipal de Cultura per signar la documentació 
relacionada amb aquesta adhesió. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
5. - CIRC A LA PLAÇA ESTIU 2017 
 
5.1. - APROVACIÓ PROGRAMACIÓ CIRC A LA PLAÇA D'ESTIU 2017 
 
Núm. de referència : X2017012188     
 
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 ICJG2017000019, 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 circ que es portaran 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 LURRAK ANTZERKIA LURRAK 
12/07/2017 PLAÇA DE BRAUS LA ROTATIVE LA ROUE DE LA MORT 
18/07/2017 PLAÇA DE BRAUS CICLICUS ESPECTACLES SL PALS 
26/07/2017 PLAÇA DE BRAUS CIRQUE HIRSUTE LES BUTORS 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
5.2. - APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DELS ESPECTACLES DEL CIRC A LA 
PLAÇA D'ESTIU 2017 
 
Núm. de referència : X2017012191     
 
En relació a l’expedient ICJG2017000020, 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 Circ a la Plaça de Braus, el mes de juliol de 2017: 
 

Data 
 

CIA  NOM FISCAL NIF Espectacle 

05/07/2017 
LURRAK 
ANTZERKIA 

LURRAK 
ANTZERKIA, SL B95786364 LURRAK 6050.00 

12/07/2017 
 
LA ROTATIVE LA ROTATIVE 79227065400017 

LA ROUE DE LA 
MORT 5580,00 

18/07/2017 
CICLICUS 
ESPECTACLES SL 

CICLICUS 
ESPECTACLES, SL B65319253 PALS 6000,00 

26/07/2017 

 
CIRQUE HIRSUTE 

ASSOCIATION LE 
BOULON 
MANQUANT FR1948826120700028 LES BUTORS 2785,10 
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Segon.-  Que es faci la corresponent reserva pressupostària (AD) i que es paguin 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 20415.10 CIRC A LES PLACES 400 075 082 017 003 004 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
6. - APROVACIÓ VARIS CONVENIS DE DIPÒSIT D'OBRA AL MUSEU DE LA 
GARROTXA 
 
6.1. - CONVENI DE DIPÒSIT D'OBRA AL MUSEU DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017011961     
 
Vist que el Museu de la Garrotxa és un equipament municipal que depèn 
administrativament de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot. 
 
Vist que el Sr. ****************, és propietari de les obres: 
 

- El bomber . Dibuix, Josep Berga i Boada. 
- Paisatge . Oli sobre tela, Francesc Vayreda. 

 
que vol cedir temporalment en dipòsit i a títol de comodat al Museu de la Garrotxa perquè 
sigui exhibit als espais d’exposició permanent del Museu al c/ Hospici, 8 d’Olot.  
 
En relació a l’expedient ICJG2017000014, 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 l’IMCO i el Sr. ************** 
 
Segon-. Facultar al president de l’Institut Municipal de Cultura per signar el conveni de 
col·laboració. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.2. - CONVENI DE DIPÒSIT D'OBRA AL MUSEU DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017012120     
 
Vist que el Museu de la Garrotxa és un equipament municipal que depèn 
administrativament de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot. 
 
Vist que el Sr. ************************** és propietari de les obres: 
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-  13 fulles d’anuncis d’empreses olotines extrets d’una revista publicitària de l’any 1934 
-  Revista,  Full d’àlbums de Mir Mas de Xexàs 
-  Opuscle,  Escola Superior de Paisatge, Curs III 1936 
-  Article de premsa, edició de “La ciutat d’Olot” Article: L’Escola de Paisatge 
-  Quadre oli sobre tela, La Casica, Olot, 1939, Josep Pujol 
-  Llibret, La quietud del Pendís, Josep Munteis.  
   Llibreria Catalonia, Olot, Impremta de Pere Aubert, 1926 

 
que vol cedir temporalment en dipòsit i a títol de comodat al Museu de la Garrotxa perquè 
siguin exhibides als espais d’exposició permanent del Museu al c/ Hospici, 8 d’Olot.  
 
En relació a l’expedient ICJG2017000015, 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 l’IMCO i el Sr. ****************** 
 
Segon-. Facultar al president de l’Institut Municipal de Cultura per signar el conveni de 
col·laboració. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.3. - CONVENI DE DIPÒSIT D'OBRA AL MUSEU DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017012133     
 
Vist que el Museu de la Garrotxa és un equipament municipal que depèn 
administrativament de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot. 
 
Vist que el Sr. ************************ és propietari de dos dibuixos de la Guerra Civil 
Espanyola fets per l’artista Xavier Viñolas i que vol cedir temporalment en dipòsit i a títol de 
comodat al Museu de la Garrotxa perquè siguin exhibits als espais d’exposició permanent 
del Museu al c/Hospici, 8 d’Olot.  
 
En relació a l’expedient ICJG2017000016, 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 l’IMCO i el Sr. ********************* 
 
Segon.- Facultar al president de l’Institut Municipal de Cultura per signar el conveni de 
col·laboració. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.4. - CONVENI DE DIPÒSIT D'OBRA AL MUSEU DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017012136     
 
Vist que el Museu de la Garrotxa és un equipament municipal que depèn 
administrativament de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot. 
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Vist que la Sra. ******************** és propietària del quadre El jugador de cartes. C.50. del 
pintor Esteve Serrat i Puig, Paxinc, que vol cedir temporalment en dipòsit i a títol de 
comodat al Museu de la Garrotxa perquè sigui exhibit als espais d’exposició permanent del 
Museu al c/Hospici, 8 d’Olot.  
 
En relació a l’expedient ICJG2017000017, 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 l’IMCO i la Sra. ******************** 
 
Segon-. Facultar al president de l’Institut Municipal de Cultura per signar el conveni de 
col·laboració. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.5. - CONVENI DE DIPÒSIT D'OBRA AL MUSEU DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017012142     
 
Vist que el Museu de la Garrotxa és un equipament municipal que depèn 
administrativament de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot. 
 
Vist que els Srs. ************************ són propietaris de les obres: 
 

- Dibuix preparatori de  Les banyistes de Francesc Vayreda. 
- Dibuix preparatori de  Palco d’envelat de Francesc Vayreda. 
- Palco d’envelat, 1921, de Francesc Vayreda. 
- Les banyistes, 1920, de Francesc Vayreda. 
- L’estiu,  1922, de Francesc Vayreda. 
- Lluitant a la plaça, 1876, Marian Vayreda. 
- Bust de Joaquim Vayreda, de Miquel Blay. 
- Bust de Francesc Vayreda, 1928, d’Esteve Monegal. 

 
que volen cedir temporalment en dipòsit i a títol de comodat al Museu de la Garrotxa 
perquè siguin exhibides als espais d’exposició permanent del Museu al c/Hospici, 8 d’Olot.  
 
En relació a l’expedient ICJG2017000018, 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 l’IMCO i els Srs. ***************** 
 
Segon-. Facultar al president de l’Institut Municipal de Cultura per signar el conveni de 
col·laboració. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
7. - SUBVENCIONS 
 
7.1. - DONAR COMPTE DE DIVERSES ACCEPTACIONS DE SUBVENCIONS 
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Núm. de referència : X2017012382     
 
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 ICJG2017000021, 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: 
 

• Projecte PRO365/SISMO. 
• Programació estable arts escèniques i música 2016 i 2017. 

 
La Junta es dóna per assabentada. 
 
 
7.2. - DONAR COMPTE DE DIVERSES SOL•LICITUDS DE SUBVENCIÓ 
 
Núm. de referència : X2017012452     
 
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 ICJG2017000022, 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: 
 

• Programació Arts Visuals 2017. 
• Festival Cornamusam 2017. 
• Reforma del Museu de la Garrotxa 2017. 

 
La Junta es dóna per assabentada. 
 
 
8. - PERSONAL 
 
8.1. - CONTRACTACIÓ PERSONAL INTERÍ INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT 
D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2017012482     
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Vist que a la plantilla de l’Institut Municipal de cultura d’Olot del 2017, aprovada pel Ple 
Municipal de l’Ajuntament d’Olot, hi ha una plaça vacant de “Responsable de Comunicació 
de Cultura”. 
 
Vista la necessitat de comptar amb una persona responsable de comunicació de les 
activitats culturals organitzades pel propi IMCO. 
 
Vista l’experiència i la situació laboral de la treballadora de l’IMCO, ******************** 
 

En relació a l’expedient ICJG2017000024, 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.- Contractar la Sra. **************, amb DNI *************, com a “Responsable de 
Comunicació de Cultura” mitjançant un contracte d’interinitat, pendent de convocatòria, a 
partir del dia 1 de juny de 2017. 
 
Segon.- Facultar al president de l’Institut Municipal de Cultura per signar la documentació 
necessària. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’acorda per unanimitat. 
 
 
9. - PREMIS CIUTAT D'OLOT 2017 
 
9.1. - CONCESSIÓ PREMIS CIUTAT D'OLOT 2017 
 
Núm. de referència : X2017012504     
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot concedeix anualment els Premis Literaris 
Ciutat d’Olot en tres modalitats: Premi Marian Vayreda de Prosa Narrativa, Premi Joan 
Teixidor de Poesia, Premi Ciutat d’Olot de Novel.la Juvenil. 
 
Vist que a la convocatòria 2017 s’han rebut 39 obres al Marian Vayreda, 55 al Joan 
Teixidor i 6 al Premi de Novel.la Juvenil. 
 
En relació a l’expedient ICJG2017000027, 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.- Portar a terme l’acte de lliurament dels Premis Ciutat d’Olot 2017 el dissabte dia 
10 de juny al Museu dels Sants d’Olot. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’acorda per unanimitat.  
 
 
10. - PREUS PÚBLICS 
 
10.1. - PROPOSTA I APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS ALS 
ABONAMENTS DELS SOCIS D'ARTS ESCÈNIQUES DEL TEATRE PRINCIPAL D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2017012500     
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Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats d’Arts Escèniques que 
es portaran a terme de la temporada 2017-2018. 

Que prèvia a la venta dels espectacles al públic general, l’Institut Municipal de Cultura 
d’Olot obre un període d’abonament d’associats a les activitats escèniques del Teatre 
Principal d’Olot que es programen de Setembre a Juny. 
 
Que 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 als 
abonaments de socis de temporada. 
 
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 ICJG2017000026, 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 abonaments 
per socis per a la temporada Setembre-Juny 2017-2018 descrits en el quadre següent: 
 
TIPUS ABONAMENT ACTIVITATS INCLOSES PREU NORMAL QUOTA 

ABONAT 
DURADA 

 
ABONAMENT 
TEATRE/DANSA/CIRC 

• Festes del Tura (2) 
• Programació Estable 

(Teatre, Dansa i Circ) 
(12) 

• Rialles 

325 euros 200 euros Setembre a Juny 

ABONAMENT LAP • Espectacles L’Altra 
Programacio (Nous 
formats i noves escenes) 
(11) 

110 euros 75 euros Setembre a Juny 

ABONAMENT 
TEATRE/DANSA/CIRC + LAP 

• Festes del Tura (2) 
• Programació Estable 

(Teatre, Dansa i Circ) 
(12) 

• Rialles  
• Espectacles L’Altra 

Programacio (Nous 
formats i noves escenes) 
(11) 

• 3 Espectacles Festival 
Sismògraf 

435 euros 275 euros Setembre a Juny 

 
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’acorda per unanimitat. 
 
 
 



  Acta de la Junta de Govern de l’IMCO 

 
 
11.- INFORMACIONS DIVERSES DEL DIRECTOR GERENT. 
 
El Sr. Ricard Sargatal, aporta les dades de venda d’entrades de 2016. 
 
La Junta es dóna per assabentada.  
 
 
12.- ASSUMPTES URGENTS 
 
No n’hi ha. 
 
 
13.- TORN OBERT DE PARAULA 
 
El Sr. Xavier García interessa que s’informi a les entitats de la possibilitat de subscriure 
convenis per obtenir descomptes en algunes programacions, com el que s’ha aprovat en el 
punt 3. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president 
aixeca la sessió a les 18:00 h 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 

 
 
 


