
  Acta de la Junta de Govern de l’IMCO 

 
 

JUNTA DE GOVERN 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA 
 

EL DIA 10 D´ABRIL DE 2018. 
 
  
A la ciutat d’Olot, essent les 17:00h del dia 10 d’abril 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:  
Sr. JOSEP QUINTANA CARALT 
Sra. MARIA DEL MAR ROCA REIXACH 
 
També assisteixen com a convidats els regidors:  
Sr. XAVIER GARCÍA ZABAL 
Sra. ANNA DESCALS TRESSERRAS 
 
Així mateix assisteixen, el Sr. Ricard Sargatal, director tècnic de l’IMCO i la Sra. Sílvia 
Sunyer Coromina, Tècnic d’Administració General de l’Ajuntament d’Olot, qui actua com a 
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 que s'aprova per unanimitat. 
 
 
2. - DECRETS. Donar compte dels decrets aprovats per la Presidència 
 

Es dóna compte dels decrets del President de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, 
que es transcriuen a continuació: 
 
 Decret de data 15 de març. Aprovar relació de despeses per import de 60.709,18 €. 
 Decret de data 19 de març. Aprovar despeses de personal per import de 887,01 €. 
 Decret de data 27 de març. Aprovar contractació personal laboral temporal, 

eventual per circumstàncies de producció, vigilant Museus. 
 Decret de data 27 de març. Aprovar contractació personal laboral temporal, 

eventual per circumstàncies de producció, vigilant Museus. 
 Decret de data 3 d’abril. Aprovar relació de despeses per import de 41.779,94 €. 

 
 
3. - ECONÒMICS 
 
3.1. - MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PARTIDES PRESSUPOST INSTITUT DE CULTURA 
 
Núm. de referència : X2018008988     
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Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot és membre del Consorci Transversal, Xarxa 
d’Activitats Culturals. 
 
Vist que la pertinença al Consorci Transversal implica una aportació anual en forma de 
quota d’associat, que aquest any és de cinc mil quaranta euros (5.040,00 €) 
 
Vist l’informe del director de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot. 
 
En relació a l’expedient ICJG2018000018, 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 5.040,00 € de la partida 18 400 330 226093 Quota 
Transversal al Capítol IV del pressupost de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
4. - CONVENIS 
 
4.1. - SIGNATURA CONVENI AMB LA FUNDACIÓ D'ESTUDIS SUPERIORS PER 
ORGANITZACIÓ JORNADES MUSEUS 
 
Núm. de referència : X2018006213     
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot i la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot estan 
interessats en col·laborar per organitzar un any més les Jornades sobre Museus,  que 
aquest any es portaran a terme els dies 7 i 8 de maig amb el títol ““La gent pren els 
museus. Projectes participatius i socials”. 
 
Vist que per regular els termes d'aquesta col·laboració, l'Institut Municipal de Cultura d'Olot 
i la Fundació d'Estudis Superiors  han redactat un conveni de col·laboració on s'estableixen 
els compromisos a adoptar per ambdues parts. 
 
En relació a l’expedient ICJG2018000016, 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 
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot per l’organització de les Jornades sobre Museus: “La 
gent pren els museus. Projectes participatius i socials”. 
 
Segon.-  Que es faci la corresponent reserva pressupostària (AD) i que es paguin les 
despeses corresponents a les Jornades sobre Museus “La gent gran pren els museus. 
Projectes participatius i socials” amb càrrec a la partida 18 400 333 226096 Exposicions i 

activitats Museu del pressupost de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot 
 
Tercer.- Facultar al president per signar la documentació que es derivi d'aquest acord. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200220  Despeses18400  333  226096 3250.00 EXPOSICIONS I ACTIVITATS MUSEU400 053 261 017 006 006 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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5. - SUBVENCIONS 
 
5.1. - DONAR COMPTE SOL.LICITUDS DE SUBVENCIÓ 
 
Núm. de referència : X2018008974     
 
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 ICJG2018000017, 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: 
 

 Millora accessibilitat Museu de la Garrotxa 2018. 
 

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

 

 Activitats culturals Museu de la Garrotxa 2018. 
 Festival Mot Olot 2018. 
 Programa Indika curs 2018-2019. 
 Creació de públics per a la cultura 2018. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
6. - CONTRACTACIONS 
 
6.1. - CONTRACTACIÓ SERVEIS DE MÀRQUETING, ANÀLISI DE DADES I GESTIÓ 
PER PROJECTES CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2018009311     
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot està interessat en la contractació de serveis 
de màrqueting, anàlisi de dades i gestió per a projectes culturals. 
 
Vist que l’empresa Teknecultura Gestió, SL té capacitat tècnica i organitzativa per 
proporcionar aquests serveis. 
 
Vist que les dues parts estan interessades a subscriure un contracte de prestació de 
serveis. 
 
En relació a l’expedient ICJG2018000019, 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 subscriure un contracte de prestació de serveis entre l’empresa 
Teknecultura Gestió, SL i l’Institut Municipal de Cultura d’Olot per portar a terme els serveis 
de màrqueting, anàlisi de dades i gestió per als projectes culturals de l’Institut Municipal de 
Cultura d’Olot. 
 
Segon.- Que es faci la corresponent reserva pressupostària (AD) de dos mil vuit-cents 
trenta-un euros amb quaranta cèntims (2.841,40 €) (IVA inclòs). 
 
L’esmentat preu es desglossa en dos mil tres-cents quaranta euros (2.340,00 €) de 
pressupost net i quatre-cents noranta-un euros amb quaranta cèntims (491,40 €) d’IVA 
calculat amb un tipus del 21 %. 
Que es paguin mil quatre-cents quinze euros amb setanta cèntims (1415.70 €) amb càrrec 
a la partida 18400  333  226095 Programació Música i mil quatre-cents quinze euros amb 
setanta cèntims (1415.70 €) amb càrrec a la partida 18400  333  226092 Programació 
Teatre, Dansa . 
 
Tercer.- Facultar el director gerent de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot per signar 
aquest contracte . 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200220  Despeses18400  333  226095 1415.70 PROGRAMACIO  MUSICA 400 999 070 107 014 004 
200220  Despeses18400  333  226092 1415.70 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC400 999 070 107 014 004 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.2. - CONTRACTACIÓ SERVEIS D'IMPRESSIÓ DE LES AGENDES OLOT CULTURA 
ESTIU 2018, TARDOR 2018 I GENER-JUNY 2019 
 
Núm. de referència : X2018009652     

Primer.- Atès que és necessari executar el servei impressió de les agendes Olot Cultura 
d’estiu 2018, tardor 2018 i gener-juny 2019, com es desprèn de l’informe de data 27 de 
març de 2018, emès per *******************, responsable de comunicació IMCO, amb el 
vistiplau de *******************, adjunta a gerència IMCO. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei impressió 
de les agendes Olot Cultura d’estiu 2018, tardor 2018 i gener-juny 2019 

- Alzamora Gràfiques 
- Aubert Imprimeix 
- Gràfiques trema 
- Gràfiques Garrotxa 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
AUBERT IMPRIMEIX, SL, per haver presentat l’oferta més econòmica. 

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals de 
contractació. 

Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a l’empresa AUBERT IMPRIMEIX, SL per un servei, amb el mateix objecte per 
import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any. 
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Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa AUBERT IMPRIMEIX, SL i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 118 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP) i 
correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 16 / 17 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
En relació a l’expedient ICJG2018000020, 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’informe emès per **************, responsable de comunicació IMCO, 
amb el vistiplau de ********************, adjunta a gerència IMCO, de data 27 de març de 
2018 en el que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa AUBERT IMPRIMEIX, SL, amb NIF: B17931973, el contracte menor del 
servei impressió de les agendes Olot Cultura d’estiu 2018, tardor 2018 i gener-juny 2019 
pel preu de deu mil tres-cents vuitanta-un euros amb quaranta nou cèntims (10.381.49 €), 
IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en nou mil nou-cents vuitanta-dos euros amb vint-i-un 
cèntims (9.982,21€) de pressupost net i tres-cents noranta-nou euros amb vint-i-vuit 
cèntims euros (399,28 €) d’IVA calculat amb un tipus del 4 % 
 
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període 28 de maig a 17 de desembre de 
2018.   
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.381.49 €, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida 18 400 334 226020 (Comunicació Cultura)  de l’Institut Municipal de Cultura 
d’Olot. 
 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses18400  334  226020 10381.49 COMUNICACIO CULTURAL 400 999 070 099 014 010 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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7. - ASSUMPTES URGENTS 
 
No n’hi ha. 
 
8. - TORN OBERT DE PARAULA 
 
El Sr. Xavier García Zabal, proposa que s’adquireixi alguna aplicació per tal que els turistes 
que visiten Olot a l’estiu puguin disposar de la programació cultural via telèfon mòbil. 
 
El Sr. Josep Berga Vayreda, diu que és una bona idea i per tant estudiaran aquesta 
possibilitat. 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president 
aixeca la sessió a les 17:30h 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 

 
 
 


