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JUNTA DE GOVERN 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA 
 

EL DIA 16 DE MAIG DE 2018. 
 
 
  
A la ciutat d’Olot el dia 16 de maig de 2018, essent les 16:30h 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:  
 
Sra. MARIA DEL MAR ROCA REIXACH 
Sr. JOSEP QUINTANA CARALT 
 
També assisteixen com a convidats els regidors:  
 
Sr. XAVIER GARCIA 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 10 d’abril. Aprovar contractació 726,00 €. 

• Decret de data 10 d’abril. Aprovar contractació 3.628,79 €. 

• Decret de data 10 d’abril. Aprovar contractació 2.837,45 €. 

• Decret de data 11 d’abril. Aprovar contractació 600,00 €. 

• Decret de data 11 d’abril. Aprovar contractació 801,00 €. 

• Decret de data 11 d’abril. Aprovar contractació 2.044,90 €. 

• Decret de data 12 d’abril. Aprovar contractació 1.099,30 €. 

• Decret de data 12 d’abril. Aprovar alta servei Registre Públic de contractes 

• Decret de data 13 d’abril. Aprovar despeses de personal per import de 630,76 €. 

• Decret de data 13 d’abril. Aprovar despeses de personal per import d’ 11,32 €. 

• Decret de data 13 d’abril. Aprovar despeses de personal per import de 18,02 €. 

• Decret de data 16 d’abril. Aprovar contractació 2.955,44 €. 

• Decret de data 16 d’abril. Aprovar contractació 1.220,65 €. 

• Decret de data 16 d’abril. Aprovar contractació 1.217,80 €. 

• Decret de data 16 d’abril. Aprovar contractació 1.275,00 €. 

• Decret de data 16 d’abril. Aprovar contractació 1.028,50 €. 
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• Decret de data 18 d’abril. Aprovar contractació 674,31 €. 

• Decret de data 18 d’abril. Aprovar contractació 3.000,03 €. 

• Decret de data 18 d’abril. Aprovar relació de despeses per import de 34.600,80 €. 

• Decret de data 19 d’abril. Aprovar despeses de personal per import de 429,08 €. 

• Decret de data 20 d’abril. Aprovar contractació 2.420,00 €. 

• Decret de data 20 d’abril. Aprovar contractació 880,00 €. 

• Decret de data 24 d’abril. Aprovar despesa per import de 5.040,00 €. 

• Decret de data 24 d’abril. Aprovar contractació personal laboral temporal, eventual 
per circumstàncies de producció, vigilant Museus. 

• Decret de data 25 d’abril. Aprovar contractació 14.520,00 €. 

• Decret de data 25 d’abril. Aprovar contractació 14.520,00 €. 

• Decret de data 25 d’abril. Aprovar contractació 673,00 €. 

• Decret de data 26 d’abril. Aprovar contractació 4.060,74 €. 

• Decret de data 26 d’abril  Aprovar contractació 3.833,86 €. 

• Decret de data 26 d’abril. Aprovar rectificació error tipogràfic decret 
2018LIIC000020. 

• Decret de data 2 de maig. Aprovar relació de despeses 48.640,39 €. 

• Decret de data 3 de maig. Aprovar contractació 738,10 €. 

• Decret de data 3 de maig. Aprovar contractació 1.150,02 €. 

• Decret de data 3 de maig. Aprovar contractació 1.040,00 €. 

• Decret de data 3 de maig. Aprovar contractació 635,25 €. 

• Decret de data 3 de maig. Aprovar modificació de crèdit entre partides. 

• Decret de data 7 de maig. Aprovar contractació 901,45 €. 

• Decret de data 7 de maig. Aprovar contractació 1.000,00 €. 

• Decret de data 8 de maig. Aprovar contractació 838,53 €. 

• Decret de data 8 de maig. Aprovar contractació 950,00 €. 

• Decret de data 8 de maig. Aprovar contractacions per import de 11.174,90 €. 

• Decret de data 10 de maig. Aprovar contractació 1.540,00 €. 

• Decret de data 11 de maig. Aprovar contractació 1.996,50 €. 
 
La Junta de govern es dóna per assabentada. 

 
 
3. - PROGRAMACIÓ ARTS ESCÈNIQUES JUNY A SETEMBRE 2018 
 
3.1. - APROVACIÓ PROGRAMACIÓ ARTS ESCÈNIQUES JUNY A SETEMBRE 2018 
 
Núm. de referència : X2018012815     
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats d’Arts Escèniques 
que es portaran a terme la temporada DE JUNY A SETEMBRE de 2018. 
 
En relació a l’expedient ICJG2018000021, 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 d’Arts Escèniques que es portaran a 
terme de JUNY A SETEMBRE de 2018, i que es detallen a continuació: 
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CIRC D'ESTIU     

07/06/2018 circ/LAPEstiu RANDOM RANDOM 

14/06/2018 circ/LAPEstiu MIGUEL GIGOSOS MOËBIUS 

27/06/2018 circ a la plaça ESTRELLADOS ESTRELLADOS 

04/07/2018 circ a la plaça LA MEUTE/LOS MUCHACHOS 78 TOURS 

11/07/2018 circ a la plaça CIRQUE EXALTÉ FURIEUSE TENDRESSE 

18/07/2018 circ a la plaça FEKAT CIRCUS  MOVE ON 

25/07/2018 circ a la plaça LA COMPAGNIE L'AVIS BIDON 

        

FESTES DEL TURA     

09/09/2018 teatre familiar RHUM&CIA R(HUMANS) 

10/09/2018 teatre FOCUS EL FANTASMA DE CANTERVILLE 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’ aprova per unanimitat. 
 
 
3.2. - PROPOSTA I APROVACIÓ PREUS PÚBLICS PROGRAMACIÓ ARTS 
ESCÈNIQUES JUNY A SETEMBRE 2018 
 
Núm. de referència : X2018012819     
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats d’Arts Escèniques 
que es portaran a terme la temporada de JUNY A SETEMBRE de 2018. 
 
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 ICJG2018000023, 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: 
A 

DATA CIA ESPECTACLE PREUS ALTRES 

07/07/2018 RANDOM RANDOM 10  

14/07/2018 MIGUEL GIGOSOS MOEBIUS 10  

09/09/2018 RHUM&CIA R(HUMANS) 20/15/10/5 <12ANYS:15 

10/09/2018 FOCUS EL FANTASMA DE CANTERVILLE 25/20/15/7  
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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.  
 
 
4. - PROGRAMACIÓ MÚSICA ESTIU 2018 
 
4.1. - APROVACIÓ PROGRAMACIÓ MÚSICA ESTIU 2018 
 
Núm. de referència : X2018013542     
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats Musicals que es 
portaran a terme a la temporada d’estiu en el marc de la Cua del Drac. 

 
En relació a l’expedient ICJG2018000029, 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 Musicals que es portaran a terme a 
l’estiu en el marc de la Cua del Drac, i que es detallen a continuació: 
 

 DATA   LLOC COMPANYIA ESPECTACLE 

01/07/2018 Parc Nou Bi Brant A l’aire 

15/07/2018 Parc Nou Gospel Cor garrotxa Cantada cors Gospel 

22/07/2018 Parc Nou Dani Jané i Marta Casals Dani Jané i Marta Casals 

27/07/2018 Plaça Major Duet Lauzeta Ballada d’estiu 

29/07/2018 Parc Nou Criatures Criatures 

05/08/2018 Parc Nou Saxònia Ensemble de guitarres Octet de guitarres de Saxònia 

12/08/2018 Parc Nou Pere Pau Eiximenis i Josep Mª Ribelles Traddart 
19/08/2018 Parc Nou Natalia Labourdette Recital de Lieder 

26/08/2018 Parc Nou Quartet Wood Quartet Wood 
 

 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
5. - CONVENIS 
 
5.1. - APROVACIÓ CONVENI AMB LA FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU 
 
Núm. de referència : X2018013064     
 
Vist que l’any 2007 la Fundació del Gran Teatre del Liceu va iniciar el projecte “Liceu a la 
platja” a Barcelona. 
 
Vist que després de l’èxit obtingut, el Liceu vol estendre aquesta iniciativa a altres llocs de 
Catalunya per posar l’òpera a l’abast de tothom amb l’espectacle “Liceu a la fresca”. 
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot està interessat en participar en aquest 
projecte per poder fer arribar l’òpera a tots els ciutadans que hi estiguin interessats de 
forma gratuïta. 
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En relació a l’expedient ICJG2018000026, 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 del Gran Teatre del Liceu per portar a terme l’espectacle “Liceu a la fresca” 
consistent en la projecció de l’òpera “Manon Lescaut”, de G.Puccini que es representarà 
al Gran Teatre del Liceu el dissabte dia 16 de juny de 2018, a les 22 h. 
 
Segon.-  Facultar al president per signar la documentació que es derivi d'aquest acord. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
6. - SUBVENCIONS 
 
6.1. - DONAR COMPTE SOL.LICITUDS DE SUBVENCIÓ 
 
Núm. de referència : X2018012948     
 
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 ICJG2018000024, 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: 
 

• Projecte PRO365/SISMO 2018. 
 
El Sr. Xavier García s’interessa pel valor que això aporta a la ciutat. El Sr. Ricard Sargatal 
explica que Olot passa a ser un referent, un líder i que també suposa un impacte 
econòmic positiu. 

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

 

• Noves tecnologies Museu de la Garrotxa 2018. 
 
La Junta de govern es dóna per assabentada. 
 
 
6.2. - DONAR COMPTE ACCEPTACIONS DE SUBVENCIÓ 
 
Núm. de referència : X2018012965     
 
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. 
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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 ICJG2018000025, 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: 
 

• Adquisició de novetats editorials (en espècie) per la Biblioteca Marià Vayreda. 

• Adquisició de llibres i diaris per la Biblioteca Marià Vayreda. 
 
El Sr. Xavier García s’interessa per qui pren la decisió de quins llibres s’adquireixen i el 
Sr. Ricard Sargatal explica que aquesta és una de les tasques de la directora de la 
Biblioteca. 
 

• Millora accessibilitat Museu de la Garrotxa 2018. 
 

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

 

• Festival Mot Olot 2018. 
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada.  
 
 
7. - CONTRACTACIONS 
 
7.1. - APROVACIÓ CONTRACTACIÓ PROGRAMACIÓ ARTS ESCÈNIQUES JUNY A 
SETEMBRE 2018 
 
Núm. de referència : X2018012817     
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats que es portaran a 
terme al Teatre Principal d’Olot durant la temporada de juny a setembre de 2018. 
 
En relació a l’expedient ICJG2018000022, 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 durant el cicle CIRC/LAP ESTIU el juny del 2018 i 
que es detalla a continuació: 
 
DATA CIA NOM FISCAL NIF ESPECTACLE  CAIXET 

07/06/2018 RANDOM LES THERESES 42080494000039 RANDOM 0,00 

14/06/2018 MIGUEL 
GIGOSOS 

LE COMPTOIR CULTUREL 80206369300039 MOEBIUS 1.927,40 

 
Segon.- Que es faci la corresponent reserva pressupostària (AD) i que es paguin amb 
càrrec a la partida 18 400 333 226092 Programació Teatre, Dansa i Circ del pressupost 
de l’Institut de Cultura del 2018 una vegada realitzada l’activitat. 
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Tercer.- Aprovació de la contractació dels grups i companyies que faran possible la 
programació del CIRC A LA PLAÇA 2018 i que es detalla a continuació: 

 
DATA CIA NOM FISCAL NIF ESPECTACLE  CAIXET 

27/06/2018 ESTRELLADOS ACTURA 12, SL  B65758427 ESTRELLADOS 5.000,00 

04/07/2018 LOS 
MUCHACHOS 

LOS MUCHACHOS 
PRODUCTION 

750 807 281 000 19 78 TOURS 2.200,00 

11/07/2018 CIRQUE 
EXALTÉ 

CIRQUE EXALTÉ FR21 511125304 FURIEUSE 
TENDRESSE 

3.035,00 

18/07/2018 FEKAT CIRCUS ANA BELEN VILLA 
VIAND 

*************** MOVE IN 5.445,00 

25/07/2018 LA 
COMPAGNIE 

ASSOC. LA 
COMPAGNIE 

80363627300010 L’AVIS BIDON 4.968,00 

 
Quart.- Que es faci la corresponent reserva pressupostària (AD) i que es paguin amb 
càrrec a la partida 18 400 333 226098 Circ a les places del pressupost de l’Institut de 
Cultura del 2018, una vegada realitzada l’activitat.  
 
Cinquè.- Aprovació de la contractació dels grups i companyies que faran possible la 
programació del Teatre Principal d’Olot durant el cicle FESTES DEL TURA 2018 i que es 
detalla a continuació: 
 
DATA CIA NOM FISCAL NIF ESPECTACLE  CAIXET 

0909/2018 RHUM&CIA VELVET EVENTS G17603234 R(HUMANS) 6.050,00 

10/09/2018 FOCUS FOCUS, SA A58116369 EL FANTASMA DE 
CANTERVILLE 

12.705,00 

 
Sisè.- Que es faci la corresponent reserva pressupostària (AD) i que es paguin amb 
càrrec a la partida 18 400 333 226092 Programació Teatre, Dansa i Circ del pressupost 
de l’Institut de Cultura del 2018 una vegada realitzada l’activitat. 
 
Setè.- 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 18400  333  226092 20682.40 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC 400 034 082 017 001 004 
200220  Despeses 18400  333  226098 20648.00 CIRC A LES PLACES 400 075 082 017 003 004 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’acorda per unanimitat. 
 
 
7.2. - APROVACIÓ CONTRACTACIÓ PROGRAMACIÓ MÚSICA ESTIU 2018 
 
Núm. de referència : X2018013664     
 
L’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats musicals que es portaran a 
terme a l’estiu en el marc de la programació musical d’estiu / Cua del Drac a Olot. 
 
En relació a l’expedient ICJG2018000030, 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: 
 



  Acta de la Junta de Govern de l’IMCO 

 
Primer.- Aprovar la contractació dels grups i companyies que faran possible la 
programació musical d’estiu / Cua del Drac a Olot: 

 
Segon.- Que es faci la corresponent reserva pressupostària (AD) i que es paguin 10.708,50 € 
amb càrrec a la partida Programació Música 18 400 333 226095 del pressupost de l’Institut de 
cultura del 2018, 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 18400  333  226095 10708.50 PROGRAMACIO  MUSICA 400 999 999 999 000 000 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.  
 
 
7.3. - CONTRACTACIÓ SERVEIS DE SONORITZACIÓ DELS ESPAIS FORA DE LA 
SALA EL TORÍN 
 
Núm. de referència : X2018013475     
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de sonorització dels espais fora la Sala 
el Torín, com es desprèn de l’informe de data 8 de maig de 2018 emès per ***********, 
tècnic adscrit a l’àrea de Cultura, amb el vistiplau de *****************, directora adjunta 
IMCO. 

Segon.-  Atès que la necessitat a satisfer s’integra dins les competències de l’Institut 
Municipal de Cultura  d’Olot. 
 
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de 
sonorització dels espais fora la Sala el Torín: 

 

DATA   NOM FISCAL  NIF ESPECTACLE CAIXET 

01/07/2018 
Administració i Gestió de Músic 
i Artistes, SL   B43522192 A l'aire 1.285,63 € 

01/07/2018 Aleix Duñó i Ruhí ************* A l'aire 226,87 € 

15/07/2018 Gospel Cor Garrotxa G51558810 Cantada cors Gospel 1.936,00 € 

22/07/2018 Daniel Jané Castanys ************ Dani Jané i Marta Casals 726,00 € 

27/07/2018 Musics de Girona ,SCCL F17459991 Ballada d'estiu 
     

   726,00 € 

29/07/2018 Marcel Casellas Navinés ************ Criatures 847,00 € 

05/08/2018 
Bund Deutscher Zupfmusiker- 
Landesverband Sachsen 220/142/13078 Octet de guitarres de Saxonia 1.210,00 € 

12/08/2018 Clau ,SCCL  F17473638 Traddart 1.089,00 € 

19/08/2018 
Brussels International Artists 
Management Madrid S.L. B85162923 Recital de Lieder 1.815,00 € 

26/08/2018 Invita Events Management, SL B97963219 Quartet Wood 847,00 € 



  Acta de la Junta de Govern de l’IMCO 

- “Joaquim Morera Salis” 
- “Joan Rota Fernandez” 
- “Albert Pujol Moya” 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
Joaquim Morera Salis, 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 Joaquim Morera Salis un contracte per un servei, amb el mateix 
objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el present exercici 
pressupostari. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa Joaquim Morera Salis 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 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 ICJG2018000027, 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 per *******************, tècnic adscrit a l’àrea de 
Cultura, amb el vistiplau de ********************, directora adjunta IMCO de data 8 de maig 
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 Joaquim Morera Salis, amb NIF núm. ************, el contracte menor 
de serveis de sonorització dels espais fora la Sala el Torín pel preu de 13.824,25 €. 

L’esmentat preu es desglossa en onze mil quatre-cents vint-i-cinc euros (11.425,00 €) de 
pressupost net i dos mil tres-cents noranta-nou euros amb vint-i-cinc cèntims (2.399,25€) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- Els serveis es portaran a terme abans del 31 de desembre de 2018. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de tretze mil vuit-cents vint-i-quatre 
euros i vint-i-cinc cèntims (13.824,25€), IVA inclòs, amb càrrec a la partida 18 400 333 
227992 PRESTACIÓ SERVEIS MÚSICA de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot. 
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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  Despeses 18400  333  227992 13824.25 PRESTACIO SERVEIS MUSICA 400 999 086 045 010 004 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
8. - PREMIS CIUTAT D'OLOT 
 
8.1. - PREMIS LITERARIS CIUTAT D’OLOT, UNA REFLEXIÓ 
 
Núm. de referència : X2018013513     
 
Vist que l’Institut de Cultura ha decidit no convocar els Premis literaris Ciutat d’Olot 
aquest 2018. Després de més de mig segle de premis hem decidit parar-nos a pensar i 
analitzar quin impacte té (tenia) aquesta convocatòria tal i com es feia. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol ajudar (en la mesura que li correspon a un municipi de les 
dimensions i característiques d’Olot) a les editorials que publiquen en català, als 
escriptors en llengua catalana, a les lletres, la literatura... 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol contribuir i ser útil a la societat, i en aquest cas a l’àmbit 
de les lletres i a la creació en llengua catalana. 
 
Vist que davant de tot això des de l’Institut de Cultura ens preguntem si eren útils els 
Premis Literaris Ciutat d’Olot. A qui? En quina mesura? Uns Premis Literaris en el format 
actual és la millor fórmula per fomentar la creació literària? L’edició en català? Ens cal, 
com a ciutat,  una fórmula nova? Quin hauria de ser el paper  d’un municipi (de 34.000 
habitants) per fomentar la llengua, la literatura, la poesia, l’edició en català? 
 
Vist que per respondre a aquestes i altres preguntes proposem trobar-nos per PENSAR i 
REFLEXIONAR. 
 
En relació a l’expedient ICJG2018000028, 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.- Convocar a tota ciutadania a un acte obert i participatiu per tal de fer una reflexió 
conjunta sobre els Premis Literaris Ciutat d’Olot. On es debati quines poden ser les 
maneres que la ciutat vol donar suport als editors i escriptors en llengua catalana. 
Plantejant directament la conveniència de la seva continuïtat tal i com s’ha fet en els 
darrers anys, seguint convocant-los amb una reformulació o establint nous sistemes que 
puguin aportar valor i suport a l’àmbit de les lletres a Catalunya que no passin per la 
convocatòria d’uns premis a l’ús. 
 
Segon.- Convidar a un seguit de persones d’arreu de Catalunya (presidenta Gremi 
editors, presidenta Associació escriptors en llengua catalana, tècnics d’altres 
ajuntaments, editors, escriptors, membres de jurats...) que assisteixin a la jornada de 
reflexió i aportin punts de vista diversos. 
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Tercer.- Redactar unes conclusions de la jornada, que reculli l’opinió o opinions generals 
per tal que la Junta de Govern de l’IMCO pugui prendre les decisions que siguin 
oportunes. 
 
El President, Sr. Josep Berga, explica que es tracta de participar per perfilar el tipus de 
premis que es donarien a partir de 2019. Es vol donar veu a tots els sectors (editors, 
escriptors, etc.) 
 
 
9. - ASSUMPTES URGENTS 
 
No n’hi ha. 
 
 
10. - 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 17:00h 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 

 


