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JUNTA DE GOVERN 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA 
 

EL DIA 18 D´ABRIL DE 2017. 
 
  
A la ciutat d’Olot, essent les 17:20h del dia 18 d’abril de 2017 es reuneix en sessió 
ordinària, a la seu de l’Ajuntament, la Junta de Govern de l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IMELO). 
 
Presideix la Junta de Govern la Sra. MARIA DEL MAR ROCA REIXACH. 
 
 Assisteixen com a vocals els regidors:  
 
Sr. JAUME MIR BAGÓ 
Sr. PERE GOMEZ INGLADA 
 
També assisteixen com a convidats els regidors:  
 
Sra. ANNA DESCALS TRESSERRAS 
Sr. XAVIER GARCIA ZABAL 
 
Així mateix assisteixen, el Sr. Miquel Roca, director tècnic de l’IMELO i la Sra. Sílvia 
Sunyer Coromina, Tècnic d’Administració General de l’Ajuntament d’Olot, que actua 
com a secretària, per delegació. 
 
1. - ACTA Aprovació de l'acta de la sessió 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. 
 
S’acorda introduir-hi una modificació en el sentit d’afegir la petició realitzada per la Sra. 
Anna Descals i el Sr. Xavier García, d’enviament de còpies per e-mail i en paper, de 
tots els Decrets dels quals es dóna compte a la Junta de Govern de l’IMELO, petició 
que resultà denegada per seguretat i protecció de dades, sense perjudici que els 
regidors/vocals puguin consultar-los a les seus dels OOAA. 
 
Seguidament es sotmet a votació i s'aprova per unanimitat. 
 
2. - DESPATX OFICIAL 
 
2.1. - Despatx oficial 
 
Núm. de referència : X2017009030     
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En relació a l’expedient SL012017000031, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la presidenta de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, proposa a 
la Junta de govern de l’Institut, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Assabentar del despatx oficial de la Presidenta des de l’última Junta de Govern 
de l’IMELO: 
 
26/03.- Assistència a la Mitja Marató del Club Natació Olot. 
 
28/03.- Assistència a la final de la Copa Catalana de futbol. 
 
02/03.- Inauguració de la Copa Catalana de criquet. 
 
05/04.- Assistència a la jornada sobre el nou model de l’esport català, a Girona. 
 
08/04.- Visita als camps de futbol del Morrot 
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
 
3. - DECRETS 
 
3.1. - Donar compte de Decrets 
 
Núm. de referència : X2017009076     
 
En relació a l’expedient SL012017000033, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la presidenta de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, proposa a 
la Junta de govern de l’Institut, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Donar compte dels decrets dictats per la presidència des de l’última Junta de 
Govern de l’IMELO: 

Decret Data 
Número 
Exped. Descripció 

    

2017LIES000021  14/03/2017 X2017005896 APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 

2017LIES000022  23/03/2017 X2017006504 Liquidació i quitança 

2017LIES000023  23/03/2017 X2017006315 

Contractar com a peó de manteniment i consergeria per 
substituir el titular de la plaça que gaudeix d'una reducció 
de jornada del 50%. 

2017LIES000024  31/03/2017 X2017007932 APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 

2017LIES000025  05/04/2017 X2017006407 
Reducció de jornada de **** amb caràcter retribuït per tenir 
cura d'un familiar de primer grau. 

2017LIES000026  11/04/2017 X2017009025 

Aprovació de la llista d'admissió i exclusió d'aspirants de la 
convocatòria de la borsa de conserge mantenidor de 
l'IMELO 

2017CPG5000001 28/02/2017 X2017004622 
Aprovar la liquidació de l’exercici 2016 de la Corporació i 
Organismes Autònoms. 

 
La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
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4. - DONAR COMPTE 
 
4.1. - Donar Compte 
 
Núm. de referència : X2017009034     
 
En relació a l’expedient SL012017000032, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la presidenta de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, proposa a 
la Junta de govern de l’Institut, l’adopció dels següents acords: 
 
Es dóna informació als assistents del Projecte de circuits saludables a peu Belluga’t a 
Olot. 
 
La Junta es dóna per assabentada. 
 
5. - PREUS PÚBLICS 
 
5.1. - Introducció de nous descomptes als preus públics de la piscina municipal. 
 
Núm. de referència : X2017006473     
 
En relació a l’expedient SL012017000030, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la presidenta de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure  d’Olot, proposa a 
la Junta de govern de l’Institut, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Afegir els següents col·lectius com a beneficiaris de descomptes als preus 
públics corresponents a la gestió de la piscina municipal: 
 

- Persones amb certificat de disminució per sobre del 33% 
- Persones amb prescripció mèdica per anar a la piscina sempre hi quan es 

disposi d’un certificat de renda baixa expedit pels serveis socials de 
l’Ajuntament d’Olot. 

 

S’acorda notificar el present acord al Director del CAP, a la Directora mèdica de 
l’Hospital i a la Directora del CASG. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
6. - CONCURS PÚBLIC 
 
6.1. - Adjudicació del bar del camps de futbol del Morrot 
 
Núm. de referència : X2017009095     
 
La Junta de Govern de l’ Institut Municipal d’Esports i Lleure en sessió celebrada el dia 
13 de desembre de 2016, va aprovar l’expedient de contractació per adjudicar, 
mitjançant procediment obert, la concessió administrativa de l’ús privatiu del domini 
públic mitjançant l’explotació del bar restaurant situat als camps de futbol del Morrot, 
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així com el plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’esmentada 
contractació. 
 
La licitació es va publicar al perfil del contractant i al BOP en data 14 de febrer de 2017 
i el termini de presentació de proposicions finalitzà el 14 de març de 2017 i es van 
presentar les persones que es detallen a continuació que van ser acceptades per la 
Mesa Permanent de Contractació. 
 
“Cayetano Martinez Gomera” 
 
“Yolanda Pujiula Guardiola” 
 
Atès l’informe tècnic de valoració del sobre núm. 2 (documentació tècnica) de data 20 

de març de 2017, que atorga una puntuació de 38,5 a la Sra. Yolanda Pujiula 

Guardiola i una puntuació de 25,98 pel Sr. Cayetano Martínez Gomera. 

 

Atès l’informe tècnic de valoració del sobre núm. 3 (documentació econòmica) de 30 

de març de 2017 que atorga una puntuació de 50 a la Sra. Yolanda Pujiula Guardiola i 

una puntuació de 46,66  al Sr. Cayetano Martínez Gomera. 

 

Per tant, l’oferta més ben puntuada és la de la Sra. Yolanda Pujiula Guardiola. 

 
I vist l’expedient administratiu SL012017000034, i antecedents corresponents, la 
presidenta de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure   d’Olot, proposa a la Junta de 
govern de l’Institut, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a la Sra. YOLANDA PUJIULA GUARDIOLA, la concessió per a 
l’explotació del bar restaurant situat en els camps de futbol del Morrot, per un import de 
TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS MENSUALS (375,00.-€). 
 
Segon.- Aquest contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars 
que foren aprovades per la Junta de Govern de l’ Institut Municipal d’Esports el dia 13 
de desembre de 2016. 
 
Tercer.- La Sra. Yolanda Pujiula ha presentant d’acord amb el que estableix la clàusula 
12 del plec: 
 
-La documentació justificativa d’estar al corrent en les seves obligacions tributàries i de 
la seguretat social. 
 
-La documentació requerida a la clàusula 9.4 del plec (sobre núm 1) 
 
-La justificació d’haver constituït la garantia definitiva per l’import d’un trimestre, és a 
dir, MIL CENT VINT-I-CINC EUROS (1.125,00.-€) 
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Quart.-L’ inici de la vigència de la concessió quedarà condicionada a la legalització del 
sistema elèctric del bar restaurant. El document acreditatiu de la legalització serà 
incorporat a l’expedient pels serveis tècnics municipals i notificat a l’adjudicatària a 
efectes del còmput del termini. 
 
Cinquè.-La Sra. Yolanda Pujiula Guardiola formalitzarà el contracte en un termini de 
quinze (15) dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació 
als licitadors, d’acord amb el que estableix la clàusula dotzena del PCAP o quinze dies 
hàbils a partir de la notificació de la legalització del sistema elèctric si és posterior, i 
incorporarà la proposició econòmica i les millores tècniques ofertes per l’adjudicatari i 
valorades positivament pels serveis tècnics municipals. 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.  
 
7. - CONTRACTACIONS 
 
7.1. - Contractació muntatge i subministrament del programa Poliwin i la 
instal·lació del control d'accés als Camps Poliesportius del Pla de Baix 
 
Núm. de referència : X2017009099     
 
En relació a l’expedient SL012017000035, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la presidenta de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, proposa a 
la Junta de govern de l’Institut, l’adopció dels següents acords: 
 
 Atès l’informe del Coordinador de les Instal·lacions Esportives Municipals en relació a 
la necessitat de unificar el sistema de gestió d’accés dels usuaris del nou equipament 
dels Camps Poliesportius del Pla de Baix a la resta d’equipaments esportius 
municipals. 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa “VECTOR D.A, SL (B62774419), el muntatge i 
subministrament del programa Poliwin i la instal·lació del control d’accés als Camps 
Poliesportius del Pla de Baix. 
 
Segon.- L’import total de la despesa és de CINC MIL TRES-CENTS CINQUANTA-
TRES EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS (5.353,35 €), amb una base de 
QUATRE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC 
CÈNTIMS (4.424,25 €) i un IVA de NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DEU 
CÈNTIMS (929,10 €). Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200220  Despeses17330  342  632000 5353.35 MILLORES EQUIPAMENTS 100 000 000 000 048 000 
 

Tercer.- L’empresa “VECTOR D.A, SL” adjuntarà còpia d’aquest acord a la factura. 
 
Quart.- Facultar a la Presidenta de l’IMELO per signar tota la documentació 
necessària. 
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El Sr. Xavier Garcia interessa que es comprovi si aquest subministrament pot estar 
inclòs en les millores previstes a la contractació de l’obra dels camps de futbol del 
Morrot. S’acorda realitzar aquesta comprovació. 
 
Seguidament es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
8. - ASSUMPTES URGENTS 
 
No n’hi ha. 
 
9. - PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Pere Gómez s’interessa pel destí del bar de l’estadi d’atletisme. El Sr. Miquel 
Roca informa que l’espai s’adequarà per realitzar-hi altres activitats com per exemple 
les oficines d’alguns clubs que hi entrenen i que ho havien sol·licitat. 
 
El Sr. Pere Gómez també informa que ha rebut diverses queixes per la inestabilitat del 
parquet dels pavellons on es realitzen els entrenaments de bàsquet i això es nota en el 
bot de la pilota, que segurament la inestabilitat ve donada per l’ús de les pistes per part 
de les patinadores quan entrenen. El Sr. Miquel Roca confirma que tenen constància 
de la inestabilitat del parquet i que ja s’ha demanat al coordinador del bàsquet que 
indiqui quines són les zones afectades per tal de posar-hi remei 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les 20:00h i per constància del que s’hi ha tractat i dels 
acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
VIST I PLAU 
LA REGIDORA -  PRESIDENTA  

LA SECRETÀRIA 

 
 
 


