Acta de la Junta de Govern de l’IMCO

JUNTA DE GOVERN
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA
EL DIA 13 DE MARÇ DE 2018.

A la ciutat d’Olot essent les 16:30h del 13 de març de 2018 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:
MARIA DEL MAR ROCA REIXACH
El Sr. JOSEP QUINTANA CARALT ha excusat la seva presència.
Assisteixen com a regidors convidats:
ANNA DESCALS TRESSERRAS
Així mateix assisteixen, el Sr. Ricard Sargatal, director tècnic de l’IMCO, la Sra. Susanna
Alsina, adjunta a direcció de l’IMCO i la Sra. Sílvia Sunyer Coromina, Tècnic d’Administració
General de l’Ajuntament d’Olot, que actua de secretària per delegació (Decret
Núm.2016LDEC002694 de 27 d'Octubre de 2016) de MARIA GLORIA GOU CLAVERA,
Secretària General.
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 anterior que s'aprova per unanimitat.
2. - DECRETS. Donar compte dels decrets aprovats per la presidència







Decret de data 9 de febrer. Aprovar gaudiment permís lactància vigilant Museus.
Decret de data 13 de febrer. Aprovar prorroga contracte i despesa per import de
33.996,16 €.
Decret de data 14 de febrer. Aprovar relació de despeses per import de 39.022,15 €.
Decret de data 21 de febrer. Aprovar despesa per import de 154,70 €.
Decret de data 21 de febrer. Aprovar despeses de personal per import de 827,56 €.
Decret de data 1 de març. Aprovar relació de despeses per import de 65.038,60 €.

La Junta de Govern es dóna per assabentada.
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3. - CONVENIS FESTIVAL MOT 2018
3.1. - SIGNATURA D’UN CONVENI ENTRE L’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA
D’OLOT, L’AJUNTAMENT DE GIRONA I LA FUNDACIÓ BANC DE SABADELL PER AL
FESTIVAL DE LITERATURA MOT 2018
Núm. de referència : X2018005922
Vist que les ciutats d’Olot i Girona organitzen el Festival de Literatura MOT amb la voluntat
d’esdevenir un referent literari, que aquest any tindrà lloc del 15 al 24 de març a Girona i
Olot.
Vist que la Fundació Privada Banc Sabadell està interessada en contribuir a la vida cultural
de les ciutats d’Olot i Girona mitjançant la col·laboració en aquest festival.
Vist que l’Ajuntament d’Olot a través de l’Institut Municipal de Cultura i l’Ajuntament de
Girona tenen interès en fomentar la col·laboració per millorar el finançament de les activitats
culturals així com establir relacions de col·laboració entre les dues ciutats i la Fundació
Privada Banc Sabadell.
En relació a l’expedient ICJG2018000006, 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’Institut Municipal de Cultura d’Olot,
l’Ajuntament de Girona i la Fundació Privada Banc Sabadell per l’organització del Festival
MOT 2018.
Segon.- Acceptar l’aportació de 5.000 euros de la Fundació Banc de Sabadell i destinar
aquest import al finançament de les despeses del Festival MOT 2018.
Tercer.- Facultar al president per signar la documentació que es derivi d'aquest acord.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
3.2. - SIGNATURA CONVENI AMB CATORZE EDICIONS, SL PER AL FESTIVAL DE
LITERATURA MOT 2018
Núm. de referència : X2018005954
Vist que les ciutats d’Olot i Girona organitzen el Festival de Literatura MOT amb la voluntat
d’esdevenir un referent literari, que aquest any tindrà lloc del 15 al 24 de març a Girona i
Olot.
Vist que el mitjà CATORZE EDICIONS, SL ha manifestat el seu interès en col·laborar en la
difusió del festival oferint un anunci de 6 mòduls a la revista.
Vist que en contrapartida el Festival MOT inclourà el logo de Catorze a la web del festival, al
programa i li donarà presència a les seus del MOT (Sala El Torín i a Olot i Biblioteca Carles
Rahola a Girona).
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Vist que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat
subscriure un conveni que s’adjunta com a annex a la proposta.
En relació a l’expedient ICJG2018000008, 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’Institut Municipal de Cultura d’Olot I
Catorze Edicions, SL per la difusió del Festival de literatura MOT.
Segon.- Facultar al president per signar la documentació que es derivi d'aquest acord.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
3.3. - SIGNATURA CONVENI AMB LA COMARCA D'OLOT-EDICIONS EL BASSEGODA,
SLU PER AL FESTIVAL DE LITERATURA MOT 2018
Núm. de referència : X2018005956
Vist que les ciutats d’Olot i Girona organitzen el Festival de Literatura MOT amb la voluntat
d’esdevenir un referent literari, que aquest any tindrà lloc del 15 al 24 de març a Girona i
Olot.
Vist que el mitjà LA COMARCA D’OLOT – EDICIONS EL BASSEGODA, SLU ha manifestat
el seu interès en col·laborar en la difusió del festival oferint un anunci de 6 mòduls a la
revista.
Vist que en contrapartida el Festival MOT inclourà el logo de La Comarca d’Olot a la web del
festival, al programa i li donarà presència a les seus del MOT (Sala El Torín i a Olot i
Biblioteca Carles Rahola a Girona).
Vist que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat
subscriure un conveni que s’adjunta com a annex a la proposta.
En relació a l’expedient ICJG2018000009, 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’Institut Municipal de Cultura d’Olot I La
Comarca d’Olot – Edicions El Bassegoda, SLU per la difusió del Festival de literatura MOT.
Segon.- Facultar al president per signar la documentació que es derivi d'aquest acord.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
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3.4. - SIGNATURA CONVENI AMB OLOT TELEVISIÓ, SL PER AL FESTIVAL DE
LITERATURA MOT 2018
Núm. de referència : X2018005959
Vist que les ciutats d’Olot i Girona organitzen el Festival de Literatura MOT amb la voluntat
d’esdevenir un referent literari, que aquest any tindrà lloc del 15 al 24 de març a Girona i
Olot.
Vist que el mitjà OLOT TELEVISIÓ, SL ha manifestat el seu interès en col·laborar en la
difusió del festival oferint 5 emissions de l’espot del festival en Primer Time.
Vist que en contrapartida el Festival MOT inclourà el logo d’Olot Televisió a la web del
festival, al programa i li donarà presència a les seus del MOT (Sala El Torín i a Olot i
Biblioteca Carles Rahola a Girona).
Vist que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat
subscriure un conveni que s’adjunta com a annex a la proposta.
En relació a l’expedient ICJG2018000010, 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’Institut Municipal de Cultura d’Olot I Olot
Televisió, SL per la difusió del Festival de literatura MOT.
Segon.- Facultar al president per signar la documentació que es derivi d'aquest acord.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
3.5. - SIGNATURA CONVENI AMB RÀDIO OLOT, SA PER AL FESTIVAL DE
LITERATURA MOT 2018
Núm. de referència : X2018005960
Vist que les ciutats d’Olot i Girona organitzen el Festival de Literatura MOT amb la voluntat
d’esdevenir un referent literari, que aquest any tindrà lloc del 15 al 24 de març a Girona i
Olot.
Vist que el mitjà RÀDIO OLOT, SA ha manifestat el seu interès en col·laborar en la difusió
del festival oferint un banner a la seva web del 3 al 16 de març.
Vist que en contrapartida el Festival MOT inclourà el logo de Ràdio Olot a la web del festival,
al programa i li donarà presència a les seus del MOT (Sala El Torín i a Olot i Biblioteca
Carles Rahola a Girona).
Vist que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat
subscriure un conveni que s’adjunta com a annex a la proposta.
En relació a l’expedient ICJG2018000011, 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 el conveni de col·laboració entre l’Institut Municipal de Cultura d’Olot I
Ràdio Olot, SA per la difusió del Festival de literatura MOT.
Segon.- Facultar al president per signar la documentació que es derivi d'aquest acord.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
3.6. - SIGNATURA CONVENI AMB LA CULTURA NO VAL RES PER AL FESTIVAL DE
LITERATURA MOT 2018
Núm. de referència : X2018005993
Vist que les ciutats d’Olot i Girona organitzen el Festival de Literatura MOT amb la voluntat
d’esdevenir un referent literari, que aquest any tindrà lloc del 15 al 24 de març a Girona i
Olot.
Vist que el mitjà LA CULTURA NO VAL RES ha manifestat el seu interès en col·laborar en la
difusió del festival oferint un anunci de 6 mòduls a la revista.
Vist que en contrapartida el Festival MOT inclourà el logo de La Cultura no val res a la web
del festival, al programa i li donarà presència a les seus del MOT (Sala El Torín i a Olot i
Biblioteca Carles Rahola a Girona).
Vist que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat
subscriure un conveni que s’adjunta com a annex a la proposta.
En relació a l’expedient ICJG2018000012, 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’Institut Municipal de Cultura d’Olot I La
Cultura no val res per la difusió del Festival de literatura MOT.
Segon.- Facultar al president per signar la documentació que es derivi d'aquest acord.
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
3.7. - SIGNATURA CONVENI AMB NÚVOL.COM PER AL FESTIVAL DE LITERATURA
MOT 2018
Núm. de referència : X2018005999
Vist que les ciutats d’Olot i Girona organitzen el Festival de Literatura MOT amb la voluntat
d’esdevenir un referent literari, que aquest any tindrà lloc del 15 al 24 de març a Girona i
Olot.
Vist que el mitjà NÚVOL.COM ha manifestat el seu interès en col·laborar en la difusió del
festival oferint donar cobertura informativa al festival al seu portal abans, durant i després.
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Vist que en contrapartida el Festival MOT inclourà el logo de Núvol.com a la web del festival,
al programa i li donarà presència a les seus del MOT (Sala El Torín i a Olot i Biblioteca
Carles Rahola a Girona).
Vist que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat
subscriure un conveni que s’adjunta com a annex a la proposta.
En relació a l’expedient ICJG2018000013, 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’Institut Municipal de Cultura d’Olot I
Núvol.com per la difusió del Festival de literatura MOT.
Segon.- Facultar al president per signar la documentació que es derivi d'aquest acord.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
3.8. - SIGNATURA CONVENI AMB NACIÓ DIGITAL -LA GARROTXA PER AL FESTIVAL
DE LITERATURA MOT 2018
Núm. de referència : X2018006102
Vist que les ciutats d’Olot i Girona organitzen el Festival de Literatura MOT amb la voluntat
d’esdevenir un referent literari, que aquest any tindrà lloc del 15 al 24 de març a Girona i
Olot.
Vist que el mitjà NACIÓ DIGITAL –LA GARROTXA ha manifestat el seu interès en
col·laborar en la difusió del festival proporcionant un banner gratuït durant dos dies de
publicitat del festival al seu web Nació Digital –La Garrotxa.
Vist que en contrapartida el Festival MOT inclourà el logo de Nació Digital – La Garrotxa a la
web del festival, al programa i li donarà presència a les seus del MOT (Sala El Torín i a Olot i
Biblioteca Carles Rahola a Girona).
Vist que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat
subscriure un conveni que s’adjunta com a annex a la proposta.
En relació a l’expedient ICJG2018000015, 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’Institut Municipal de Cultura d’Olot i
Nació Digital – La Garrotxa per la difusió del Festival de literatura MOT.
Segon.- Facultar al president per signar la documentació que es derivi d'aquest acord.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
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4. - PERSONAL
4.1. - AMPLIACIÓ JORNADA LABORAL TREBALLADORS IMCO ADSCRITS AL
TEATRE PRINCIPAL D'OLOT
Núm. de referència : X2018006094
Atès l’increment de l’activitat d’arts escèniques i musicals de l’Institut Municipal de Cultura
d’Olot en els darrers cinc anys, amb la introducció de noves línies de programació estable i
la projecció del Festival Sismògraf –des de l’any 2015 mercat estratègic de la dansa a
Catalunya-.
Atès que aquest increment fa que es produeixi un important desajust entre les hores anuals
a treballar segons els contractes dels tècnics adscrits al Teatre Principal d’Olot i les hores
finalment realitzades.
Ateses les diverses reunions fetes amb els treballadors de l’IMCO ***************** i
*************************,
la
representant
sindical
de
l’organisme
autònom,
*************************, la direcció de l’IMCO i el regidor de Cultura, Josep Berga, per tractar
aquest tema.
Atès que una de les mesures amb aplicabilitat més immediata és ampliar la jornada laboral,
d’acord amb els dos treballadors afectats i negociada amb els seus representants.
Vist l’informe del director de l’IMCO, de data 2 de març de 2018 que proposa perllongar la
jornada a dos treballadors adscrits al Teatre Principal d’Olot.
Vist l’informe de la cap de Recursos Humans, de data 6 de març de 2018 que informa
favorablement a la proposta presentada pel director de l’IMCO.
Vist que en el pressupost de l’IMCO hi ha una reserva pressupostària suficient per fer front a
la despesa.
En relació a l’expedient ICJG2018000014, 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.- Ampliar en 140 hores complementàries la jornada general, amb caràcter personal i
temporal a partir de l’1 d’abril de 2018, dels Srs. ************** i ***************** empleats,
adscrits al Teatre Principal d’Olot.
Segon.- La retribució d’aquesta major dedicació serà de:


Per **************: 2.454,90€ anuals, a pagar i cotitzar prorratejada en dotze
mensualitats de 204,58€ cadascuna. Per l’any 2018, s’abonarà amb efectes de l’1
d’abril de 2018, amb un import total de 1.841,22€ amb càrrec a la partida 18 400 333
130012 Hores extraordinàries Teatre.



Per ***************: 2.182,60€ anuals, a pagar i cotitzar prorratejada en dotze
mensualitats de 181,88€ cadascuna. Per l’any 2018, s’abonarà amb efectes de l’1
d’abril de 2018, amb un import total de 1.636,92€, amb càrrec a la partida 18 400 333
130012 Hores extraordinàries Teatre.
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Tercer.- Retribuir les hores de treball tècnic extraordinàries realitzades en el marc del
Festival Sismògraf, festa i mercat estratègic de la dansa a Catalunya, i evitar així la
necessitat de contractació de personal tècnic extern per fer front al volum de feina generat
per una activitat d’aquestes característiques.
Quart.- Mantenir a ambdós treballadors les hores de suport tècnic extraordinàries
realitzades per a acollir activitats alienes als objectius escènics i culturals del Teatre
Principal d’Olot, o activitats organitzades per empreses privades amb afany de lucre: Partits
polítics, actes comercials, actes commemoratius, activitats escèniques d’empresaris privats,
amb afany de lucre, congressos i convencions, etc...
Operació Referència Tipus
Partida
Import
0
Despeses18400 333 130012 3478.14

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES TEATRE
999 999 999 999 999 999

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
5. - SUBVENCIONS
5.1. - DONAR COMPTE DE LES SOL.LICITUDS DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA I A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Núm. de referència : X2018005941
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 i la Diputació de Girona donen suport a la programació
cultural de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot.
En relació a l’expedient ICJG2018000007, 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 llibres i diaris per la Biblioteca Marià Vayreda.
Adquisició (en espècies) de novetats editorials per la Biblioteca Marià Vayreda.

Segon.- Donar compte de les sol.licituds de subvenció presentades a la Diputació de
Girona:


Concert de Música de Cobla 2018.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
6. - ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
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7. - TORN OBERT DE PARAULA
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president
aixeca la sessió a les 17:30 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

