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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 19:00h 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. PERE GÓMEZ INGLADA 
 
També assisteixen com a convidats els regidors:  
 
Sr. 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 de secretària per delegació de la Secretària General. 
 
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 que s'aprova per unanimitat. 
 
2. - DESPATX OFICIAL 
 
2.1. - Despatx Oficial 
 
Núm. de referència : X2017012347     
 
En relació a l’expedient SL012017000042, 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: 
 
28, 29 i 30/4.- Campionat europeu de patinatge artístic. 
 
7/5.- Partit de futbol de la Unió Esportiva Olot contra el Castelldefels. 
 
13 i 14/4.- Campionat Català de gimnàstica artística. 
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13/4.- Campionat Infantil Català de ciclisme. 
 

La Junta es dóna per assabentada. 
 
3. - DECRETS 
 
3.1. - Donar Compte de Decrets 
 
Núm. de referència : X2017012154     
 
En relació a l’expedient SL012017000037, 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  Núm. Expedient  Descripció 
 
2017LIES000025  05/04/2017 X2017006407 Aprovació reducció jornada 
2017LIES000026 11/04/2017 X2017009025 Llista admesos Borsa Conserges 
2017LIES000027  13/04/2017 X2017009234 Aprovar relació despeses 
2017LIES000028  24/04/2017 X2017008898 Ampliació jornada laboral 
2017LIES000029  26/04/2017 X2017009789 Despeses assist. Congrés Marxa Nòrdica 
2017LIES000030  26/04/2017 X2017010095 Designar tribunal Borsa Conserges 
2017LIES000032  27/04/2017 X2017010211 Liquidació per fi de contracte  
2017LIES000033  27/04/2017 X2017010438 Aprovar relació despeses 
2017LIES000034  03/05/2017 X2017010206 Complementació retribució per baixa 
per IT 
 
La Junta es dóna per assabentada.  
 
4. - PREUS PÚBLICS 
 
4.1. - Aprovació preus públics 2017 cursets de natació piscina municipal 
 
Núm. de referència : X2017011576     
 
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot organitza els cursets de natació de la 
piscina municipal. 
 
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. 
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Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 
 
En relació a l’expedient SL012017000036, 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.- Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents als cursets 
de natació de la piscina municipal per l’estiu 2017 següents: 
 
 

CURSET 2 DIES SETMANA 3 DIES SETMANA 
Nadons 34,00 € No es fa 
Infantil I i II 34,00 € 50,00 € 
Infantil III i IV 34,00 € 50,00 € 
Adults 18,00 € 24,00 € 
Tots els preus són per mesos. 
10% de descompte per abonat a IMELO. 

 

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. 
 
5. - ADJUDICACIONS 
 
5.1. - Adjudicació de la Guingueta de la Piscina Municipal 
 
Núm. de referència : X2017012363     
 
En relació a l’expedient SL012017000043, 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: 
 
La Junta de Govern de l’ Institut Municipal d’Esports i Lleure en sessió celebrada el dia 
14 de març de 2017, va aprovar l’expedient de contractació per adjudicar, mitjançant 
procediment obert, la concessió administrativa de l’ús privatiu del domini públic 
mitjançant l’explotació de la guingueta amb terrassa, situada dins del complex esportiu 
de la piscina municipal d’Olot, 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 28 de març de 2017 
i el termini de presentació de proposicions finalitzà el 27 d’abril de 2017. A la licitació, 
únicament es va presentar la Sra. Maria José Navarro Lozano, que va ser acceptada 
per la Mesa Permanent de Contractació. 
 
Atès l’informe tècnic de valoració del sobre núm. 2 (documentació tècnica) de data 5 
de maig de 2017, que atorga una puntuació de 25,5 a la proposta presentada per la 
Sra. Maria José Navarro Lopez. 
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Atès l’informe tècnic de valoració del sobre núm. 3 (documentació econòmica) de 11 
de maig de 2017 que atorga una puntuació de 50 punts a la proposta presentada per 
la a la Sra. Maria José Navarro Lozano. 
 
L’oferta presentada per la Sra. Maria José Navarro Lozano obté una puntuació total de 
75.5 punts. 
 

I vist l’expedient administratiu SL012017000043 i els 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. MARIA JOSE NAVARRO LOZANO, la concessió per a 
l’explotació de la guingueta de la piscina municipal d’Olot, per un import de DOS-
CENTS SETANTA-CINC EUROS MENSUALS (275,00.-€). 
 
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 i Lleure 
d’Olot el dia 14 de març de 2017. 
 
Tercer.- La Sra. Maria José Navarro Lopez ha presentant d’acord amb el que estableix 
el Plec de Clàusules: 
 
-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.  
 
Quart.- La Sra. Maria José Navarro Lozano 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 i incorporarà 
la proposició econòmica i les millores tècniques ofertes per l’adjudicatari i valorades 
positivament pels serveis tècnics municipals. 
 
El Sr. Roca informa que a la licitació del bar restaurant de la piscina municipal no hi ha 
concorregut ningú i per tant, es declara deserta. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
6. - AJUTS I BEQUES 
 
6.1. - Concedir un ajut econòmic al CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT per a 
beques esportives. 
 
Núm. de referència : X2017012288     
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En relació a l’expedient SL012017000038, 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.- Concedir un ajut econòmic al CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT, amb NIF 
G17380981 per un import de 1.226,33 euros, amb càrrec a la partida “BEQUES 
ESPORTIVES”. 
 
Segon.- Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
 
L’esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
Tercer.- El lliurament de l’import de les beques queda supeditat a la justificació prèvia 
en la mesura que fixa el conveni i la signatura del mateix. 
 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquestes beques quedaran sense 
efectes si no han estat degudament justificades. 
 
Quart.- Per rebre les beques les entitats hauran de tenir actualitzades les seves 
dades, còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
Cinquè.- L’import total atorgat és de MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB 
TRENTA-TRES CÈNTIMS (1.226,33 €). Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200300 1700033 Despeses17330  341  480001 1226.33 BEQUES ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 
 

Sisè.- Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
6.2. - Concedir un ajut econòmic a la FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA OLOT per a 
beques esportives. 
 
Núm. de referència : X2017012294     
 
En relació a l’expedient SL012017000039, 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.- Concedir un ajut econòmic a la Fundació Unió Esportiva Olot, amb NIF 
G55203723 per un import de 1.456.67 euros, amb càrrec a la partida “BEQUES 
ESPORTIVES”. 
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Segon.- Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
 
L’esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
Tercer.- El lliurament de l’import de les beques queda supeditat a la justificació prèvia 
en la mesura que fixa el conveni i  la signatura del mateix. 
 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquestes beques quedaran sense 
efectes si no han estat degudament justificades. 
 
Quart.- Per rebre les beques les entitats hauran de tenir actualitzades les seves 
dades, còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
Cinquè.- L’import total atorgat és de MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS 
AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (1.456,67 €). Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200300 1700033 Despeses17330  341  480001 1456.67 BEQUES ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 
 

Sisè.- Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
6.3. - Ajut econòmic al Club Volei Olot per a Beques Esportives 
 
Núm. de referència : X2017012335     
 
En relació a l’expedient SL012017000040, 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.- Concedir un ajut econòmic al CLUB VOLEI OLOT, amb NIF G17153164 per 
un import de 720,00 euros, amb càrrec a la partida “BEQUES ESPORTIVES”. 
 
Segon.- Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
 
L’esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
Tercer.- El lliurament de l’import de les beques queda supeditat a la justificació prèvia 
en la mesura que fixa el conveni i  la signatura del mateix. 
 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquestes beques quedaran sense 
efectes si no han estat degudament justificades. 
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Quart.- Per rebre les beques les entitats hauran de tenir actualitzades les seves 
dades, còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
Cinquè.- L’import total atorgat és de SET-CENTS VINT EUROS (720,00 €). Es pagarà 
amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200300 1700033 Despeses17330  341  480001 720 BEQUES ESPORTIVES 330 999 190 073 000 000 
 

Sisè.- Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Resultat: Aprovat per Unanimitat Absoluta  
 
6.4. - Ajut econòmic a l'escola Pia d'Olot per a beques esportives 
 
Núm. de referència : X2017012341     
 
En relació a l’expedient SL012017000041, 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.- Concedir un ajut econòmic al L’ESCOLA PIA D’OLOT, amb NIF R1700058I 
per un import de 1.103.33 euros, amb càrrec a la partida “BEQUES ESPORTIVES”. 
 
Segon.- Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
 
L’esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
Tercer.- El lliurament de l’import de les beques queda supeditat a la justificació prèvia 
en la mesura que fixa el conveni i  la signatura del mateix. 
 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquestes beques quedaran sense 
efectes si no han estat degudament justificades. 
 
Quart.- Per rebre les beques les entitats hauran de tenir actualitzades les seves 
dades, còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
Cinquè.- L’import total atorgat és de MIL CENT TRES EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS (1.103,33 €). Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200300 1700033 Despeses17330  341  480001 1103.33 BEQUES ESPORTIVES 330 999 211 073 000 000 
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Sisè.- Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
6.5. – Informacions Diverses de la Presidenta de l’IMELO 
 
La Sra. Maria del Mar Roca vol manifestar la seva felicitació a les següents persones i 
entitats per les fites assolides en l’àmbit de l’esport: 
 
-Al Tenis Taula, per haver assolit per primera vegada la divisió d’honor. 
-A la UEO per haver guanyat la lliga i jugar la promoció. 
-Al patinatge per haver guanyat el Campionat Europeu. 
-Al Voleibol femení per haver pujat a la categoria de Primera Catalana. 
-Al Club Gimnàstic Osona,que també té seu a Olot per la organització del campionat 
escolar, atès que ha estat el que ha tingut més participació de la història. 
-A Quim Delgà per haver guanyat la Copa del Rei amb la Santboiana de Rugbi. 
 
La Sra. Mar Roca també informa que des d’ahir s’han obert les promocions a la piscina 
municipal. 
 
Seguidament el Sr. Miquel Roca, Director de  l’IMELO informa sobre el procés 
d’atorgament de les beques esportives. 
 
La Junta es dóna per assabentada. 
 
6.6. – Precs i Preguntes 
 
El Sr. Xavier García s’interessa per la contractació del programa Poliwin per a l’accés 
a les instal·lacions esportives. 
 
La Sra. Maria del Mar Roca, el remet a les explicacions del Sr. Alcalde durant el passat 
Ple Municipal i en pren nota per tal de poder aportar-li més informació. 
 
El Sr. Pere Gómez, informa de la seva renúncia com a Regidor de l’Ajuntament d’Olot i 
s’acomiada de la Junta de Govern de l’IMELO mostrant el seu agraïment a tota la gent 
amb qui ha treballat i en especial als diversos presidents de l’Organisme Autònom. Els 
membres de la Junta li desitgen molta sort en la seva nova etapa. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les 19:45h 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 

 
 
 


