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JUNTA DE GOVERN 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA 
 

EL DIA 18 D´OCTUBRE DE 2017. 
 
  
A la ciutat d’Olot, essent les 19:00h del 18 d’octubre 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:  
 
JOSEP BERGA VAYREDA 
MANEL MITJÀ BATLLE 
 
També assisteixen com a convidats els regidors:  
 
ANNA DESCALS TRESSERRAS 
 
Així mateix assisteixen, el Sr. Miquel Roca Juan, director tècnic de l’IMELO, el Sr. Jordi 
Salvador Culí, Interventor de l’Ajuntament d’Olot i la Sra. Sílvia Sunyer Coromina, 
Tècnic d’Administració General de l’Ajuntament d’Olot, que actua de 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 que s'aprova per unanimitat. 
 
2. - APROVACIÓ PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL 2018 
 
2.1. - Aprovació proposta de pressupost 2018 IMELO 
 
Núm. de referència : X2017025353     
 
En relació a l’expedient SL012017000069, 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.- Aprovar la proposta de pressupost 2018 de l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IMELO) per tal que sigui sotmesa a l’aprovació general i consolidada que haurà 
de fer l’Ajuntament d’Olot en sessió plenària segons el següent detall d’ingressos i 
despeses: 
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PRESSUPOST IMELO. PREVISSIÓ 2018. INGRESSOS      

     

Partida 2018    

EXPLOTACIÓNS       

Explotacions 65.000,00    

In. Piscina 68.000,00    

In. Estiu Riu  74.500,00    

Esport de promoció Nadal i Setmana S.  4.000,00    

Ioga    

Natació     

Gimnàstica  Act. Gent gran 26.800,00 

Activitats dirigides familiars Act. Dirigides 12.000,00 

Total ingressos activitats  38.800,00 

 

Nens Moviment 0,00 

APORTACIONS INSTITUCIONALS      

Aportació Ajuntament 388.000,00    

Aportació Ajuntament placa aux administratiu. Sou+SS 0,00 

 

 

Subvenció Diputació Activitats 11.000,00      

Subvenió Diputació actuacions urgents 8.000,00      

Subvenció Generalitat millores equi. 0,00      

Conveni Consell Comarcal Joan XXIII  2.000,00    

CONONS I LLOGUERS       

Cànon Bar piscina 1.000,00    

Cànon Zona de Can Gou  1.300,00    

Cànon Màquines vending 2.400,00    

Cànon bar estadi  0,00    

Cànon bar Morrot 3.900,00    

Cànon UE Olot  530,00    

ALTRES       

Imprevistos 2.765,99    

projecte espontsorització  1.400,00    

 672.595,99    
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PRESSUPOST IMELO. PREVISSIÓ 2018. DESPESES     
     
PERSONAL      
Partida 2018    

Consergeria      

personal. **** (221/2 hores/ setmana)  9.283,69    

personal. **** 15.865,51    

personal. ****  15.080,11    
personal. Nova plaça (30h / setmana) **** (jornada 
complerta)  15.080,11    
personal. Nova plaça (29 1/2 h / setmana) **** (36 
hores/setmana) 14.476,90    
personal. Nova plaça (12 h / setmana) **** (13 hores / 
setmana)  5.226,77    

Manteniment      

personal. **** 23.566,43    

personal. **** 20.342,86    

Serveis tècnics      

personal. **** (75%) 15.144,52    

personal. **** 22.815,32    

personal eventual. ****  19.633,73    

Suport administratiu      

personal eventual. **** 0,00 176.515,95   

Altres personal      

Personal Estiu Riu (10 setmanes) 33.681,66    

Personal. Serveis Extraordinaris 500,00    

Personal Productivitat 2.500,00    

Seguretat Social (TOTAL) 70.432,57    

contingències socials acció social  100,00    

MANTENIMENT     

Conservació instal·lacions Batet    

Conservació instal·lacions Pavellons    

Conservació instal·lacions C. Futbol    

Conservació instal.lacions Estadi    

Conservació altres instal·lacions    

Conservació Piscina    

Conservació IEM'S 103.000,00    

Conservació maquinària  16.000,00    

Manteniment material fungible 3.000,00    

Conservació vehicles 1.400,00    
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FUNCIONAMENT ORDINARI      

Material oficina 4.500,00    

Combustible 17.000,00    

Material esportiu  2.000,00   

Transport i comunicacions 5.618,00 

natació 
J.XXIII 4.928,00 

Assegurances 3.500,00 

natacio 
Usee 690,00 

Trofeus i recepcions 2.500,00 

 

  5.618,00 

Publicitat 1.500,00    

Dietes / Locomoció personal   400,00  activitat cost anual 

Despeses Gestió Gestoria  0,00  

Ioga gent 
gran 1 4.864,20 

Gestoria 0,00  

Ioga gent 
gran 2 2.432,10 

ACTIVITATS       Gimnastica  2.918,52 

Activitats esportives de l'Institut (Nova) 8.000,00  Escalada  2.388,54 

Despeses Estiu Riu  19.000,00 

Act. 
Dirigides 9.492,45 

PRESTACIONS DE SERVEIS  

nens 
moviment 0,00 

Prestació serveis IEM'S 115.000,00 

nadal i set. 
Santa 4.303,20 

Prestació serveis activitats IMELO  26.399,01 

 

  26.399,01 

Prestació serveis C.N.O Nens i avis  37.961,65    

Conveni Escacs 6.087,15    

CONVENIS / LLOGUERS       

Lloguer Nogué Batet 1.500,00    

Conveni beques esportives  5.000,00    

Convenis Estiu Riu  0,00    

Formació Dual  3.500,00    

INVERSIÓ      

Inversions reals. Millores equipaments  6.000,00    

 672.595,99    
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200210  Despeses99999 0 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA330 999 999 099 000 000 

 
Segon.- Aprovar l’organigrama i la plantilla de personal, de l’INSTITUT MUNICIPAL 
D’ESPORTS I LLEURE per a l’exercici 2018. 
 
Tercer.-  Sotmetre aquest acord a l’aprovació del Ple municipal de l’Ajuntament. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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3. - DESPATX OFICIAL 
 
3.1. - Despatx Oficial. 
 
Núm. de referència : X2017025091     
 
En relació a l’expedient SL012017000066, 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:  
 

• 24/9.- Assistència a la Cursa dels volcans 
• 30/9.- Rebuda de les patinadores i sopar. 
• 8/10.- Cursa ciutat d'Olot 

 
La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
 
4. - DECRETS 
 
4.1. - Donar Compte dels decrets de l'IMELO 
 
Núm. de referència : X2017025868     
 
En relació a l’expedient SL012017000071, 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 

2017LIES000082  14/09/2017 X2017022727 
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE 
DESPESES 

 
 
2017LIES000083  21/09/2017 X2017022368 

Pagament de NORANTA-CINC EUROS AMB 
QUARANTA-CINC CÈNTIMS (95,45 €) a **** 
pels serveis extraordinaris realitzats durant la 
campanya Estiu Riu 2017 

2017LIES000084  21/09/2017 X2017022372 

Pagament de CENT SETANTA-SET EUROS AMB 
VINT-I-SIS CÈNTIMS (177,26 €) a **** pels 
serveis extraordinaris realitzats durant la 
campanya Estiu Riu 2017. 

2017LIES000085  21/09/2017 X2017022374 

Pagament de TRENTA-SIS EUROS AMB 
TRENTA-SIS CÈNTIMS (36,36 €) a **** pels 
serveis extraordinaris realitzats durant la 
campanya Estiu Riu 2017. 
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2017LIES000086  21/09/2017 X2017022378 

Pagament de DOS-CENTS QUARANTA-CINC 
EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS 
(245,43 €) a **** pels serveis extraordinaris 
realitzats durant la campanya Estiu Riu 2017. 

2017LIES000087  21/09/2017 X2017022379 Pagament gratificació Estiu Riu a **** 

2017LIES000088  04/10/2017 X2017024631 
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE 
DESPESES 

2017LIES000090  10/10/2017 X2017024794 

Complementar fins al 100% de les retribucions 
fixes i periòdiques percebudes durant el mes 
anterior, els 3 primers dies de la baixa per IT 
i/o indisposició a ****. 

 

La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
 
5. - CONTRACTACIONS 
 
5.1. - Contractació transport, pel curs 2017-2018, pels alumnes de l'Escola Joan 
XXIII al Club Natació Olot i al Pavelló d'Esports, a l'empresa Brugués Olivet, SA 
 
Núm. de referència : X2017024924     
 
En relació a l’expedient SL012017000062, 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: 
 
Vista la necessitat de contractar el transport pels alumnes de l’Escola Joan XXIII, pel 
seu trasllat a la piscina del CNO i al Pavelló d’Esports, per tal de participar en les 
campanyes de promoció esportiva escolar organitzades per l’IMELO. 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa BRUGUÉS OLIVET, SA (A17025057) el transport 
pels alumnes de l’escola Joan XXIII per anar a la piscina del CNO i al Pavelló 
d’Esports, per fer les sessions de natació i esport dins les campanyes esportives, pel 
curs 2017-2018. 
 
Segon.- L’import total de la despesa és: una base imposable de QUATRE MIL 
QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS (4.480,00 €) + IVA de QUATRE-CENTS 
QUARANT-VUIT EUROS (448,00 €). 
 
L’import de la despesa d’octubre a desembre del 2017 és de: MIL NOU-CENTS VINT 
EUROS (1.920,00 €) + IVA de: CENT NORANTA-DOS EUROS (192,00 €). 
 
L’import es pagarà amb càrrec a:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200220  Despeses17330  340  223000 2112 TRANSPORTS I COMUNICACIONS330 999 190 099 999 023 
 

Tercer.- L’empresa Brugués Olivet, SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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5.2. - Contractar els serveis de la Sra. Laia Blasco (46563694X) per tal que porti a 
terme les classes de Ioga per a la gent gran, pel curs 2017-2018, d’octubre a 
juny. 
 
Núm. de referència : X2017022571     
 
En relació a l’expedient SL012017000056, 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: 
 
Vista la necessitat de contractar els serveis de les classes de ioga que l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure porta a terme dins el Programa de les Activitats adreçades 
a la Gent Gran.  
 
Primer.- Contractar els serveis de la Sra. Laia Blasco Bofarull (46563694X) per tal que 
porti a terme les classes de ioga per a la gent gran, pel curs 2017-2018, d’octubre a 
juny.  
 
Segon.- L’import total de la despesa és: una base imposable de  DOS-MIL DEU 
EUROS  (2.010,00 €) + IVA de: DOS-CENTS VUINTANTA-TRES EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (283,50 €).  
 
L’import de la despesa d’octubre a desembre del 2017 és de: SIS-CENTS SEIXANTA 
EUROS (660,00 €) de base + CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA 
CÈNTIMS (138,60 €) d’IVA.  
 
Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200220  Despeses17330  341  227993 798.60 PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS 

DIRIGIDES 
330 999 211 107 000 000 

 
Tercer.-  Laia Blasco Bofarull adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
5.3. - Contractació classes d'escacs, pel curs 2017-2018 
 
Núm. de referència : X2017025031     
 
En relació a l’expedient SL012017000065, 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 que l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot porta a terme les classes 
d’escacs, durant el curs 2017-2018, adreçades als alumnes de 4t de primària de les 
escoles d’Olot. 
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Vista la necessitat de contractar els serveis per tal de poder porta a terme les classes 
d’escacs. 
 
Primer.- Contractar els serveis de l’entitat CLUB ESCACS OLOT (G17251364) per tal 
que porti a terme totes les sessions necessàries dels grups de quart de primària. 
 
Segon.- L’import total de la despesa, pel curs 2017-2018 és de: SIS MIL VUITANTA-
SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (6.087,15 €). 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
   99999 6087.15 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA330 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- L’import total de la despesa de la contractació es pagarà a càrrec de la partida 
de PRESTACIÓ DE SERVEIS ACTIVITATS DIRIGIDES de 2018. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.  
 
5.4. - Contractació serveis de natació, pel curs 2017-2018, al Club Natació Olot 
 
Núm. de referència : X2017025015     
 
En relació a l’expedient SL012017000064, 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 que l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot porta a terme les classes de 
natació durant el curs 2017-2018 adreçades als alumnes de segon de primària de les 
escoles d’Olot, als alumnes de la USEE, als alumnes de l’Escola Joan XXIII i a les 
Activitats de la Gent Gran. 
 
Atès que es fa necessari la contractació dels serveis per tal de dur a terme aquesta 
activitat. 
 
Primer.- Contractar els serveis de l’entitat CLUB NATACIÓ OLOT (G17067398) per tal 
que porti a terme totes les sessions necessàries dels quatre grups abans esmentats. 
 
Segon.- L’import total de la despesa, pel curs 2017-2018 és de: TRENTA-SET MIL 
VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (37.890,54 
€). 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
   99999 37890.54 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA330 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- L’import total de la despesa de la contractació es pagarà a càrrec de la partida 
de PRESTACIÓ DE SERVEIS ACTIVITATS DIRIGIDES de 2018. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’acorda per unanimitat. 
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5.5. - Contractació classes d'Activitats Dirigides pel curs 2017-2018 
 
Núm. de referència : X2017024932     
 
En relació a l’expedient SL012017000063, 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: 
 
Vista la necessitat de contractar els serveis de les classes d’Activitats Dirigides, per a 
tota la població, que l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot organitza pel curs 
2017-2018. 
 
Primer.- Contractar els serveis de l’empresa ENTRENAMENTS FUNCIONALS, SL 
(B55161665) per tal que porti a terme les classes d’Activitats Dirigides, pel curs 2017-
2018. 
 
Segon.- L’import total de la despesa és de base de: DEU MIL CENT CINQUANTA –
CINC EUROS (10.155,00 €) + IVA de: DOS MIL CENT TRENTA-DOS EUROS AMB 
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (2.132,55 €). 
 
L’import de la despesa d’octubre a desembre  del 2017 és de: DOS MIL TRES-CENTS 
DEU EUROS (2.310,00 €) de base + QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS 
AMB DEU CÈNTIMS (485,10 €) d’IVA. 
 
Aquest import es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200220  Despeses17330  341  227993 2795.10 PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS 

DIRIGIDES 
330 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- Entrenaments Funcionals, SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
5.6. - Contractació transport alumnes USEE a la piscina 
 
Núm. de referència : X2017022508     
 
En relació a l’expedient SL012017000054, 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: 
 
Vista la necessitat de contractar el transport adaptat pels alumnes de la USEE de 
l’escola Llar a la piscina del CN Olot, per tal de participar en les campanyes de 
promoció esportiva escolar organitzades per l’IMELO. 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa “ADISCG” (G17635665) el transport adaptat pel 
alumnes de la USEE de l’Escola Llar per anar a la piscina, per fer les sessions de 
natació dins de les campanyes esportives de natació, pel curs 2017-2018. 
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Segon.-  L’import total de la despesa és de MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS 
(1.980,00€). 
 
L’import de la despesa d’octubre a desembre del 2017 és de SIS-CENTS EUROS 
(600,00€).  
 
Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200220  Despeses17330  340  223000 600 TRANSPORTS I COMUNICACIONS330 999 211 099 000 000 
 

Tercer.-  “ADISCG” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
5.7. - Contractar els serveis de la Sra. Carmen Jimenez (40316781N) per tal que 
porti a terme les classes de ioga per a la gent gran, pel curs 2017-2018, d’octubre 
a juny. 
 
Núm. de referència : X2017022585     
 
En relació a l’expedient SL012017000057, 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: 
 
Vista la necessitat de contractar els serveis de les classes de ioga que l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure porta a terme dins el Programa de les Activitats adreçades 
a la Gent Gran. 
 
Primer.- Contractar els serveis de la Sra. Carmen Jiménez (40316781N) per tal que 
porti a terme les classes de ioga per a la Gent Gran, pel curs 2017-2018, d’octubre a 
juny. 
 
Segon.- L’import total de la despesa és: una base imposable de DOS MIL SIS-CENTS 
SETANTA EUROS (2.670,00 €) + IVA de: CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB 
SETANTA CÈNTIMS (560,70 €). 
 
L’import de la despesa d’octubre a desembre de 2017 és de: MIL TRES-CENTS VINT 
EUROS (1.320,00 €) de base + DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS (277,20 €) d’IVA. 
 
Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200220  Despeses17330  341  227993 1597.20 PRESTACIO SERVEIS ACTIVITAT

DIRIGIDES 
330 999 211 107 000 000 

 

Tercer.- La Sra. Carmen Jimenez adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 



  Acta de la Junta de Govern  

 
 
 
 
 
 
 
 
5.8. - Contractació classes de gimnàstic Activitats Gent Gran 
 
Núm. de referència : X2017022526     
 
En relació a l’expedient SL012017000055, 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: 
 
Vista la necessitat de contractar els serveis de les classes de gimnàstica que l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure porta a terme dins el Programa de les Activitats adreçades 
a la Gent Gran. 
 
Primer.- Contractar els serveis del Sr. Josep Cruz Rodríguez (77903903M) per tal que 
porti a terme les classes de gimnàstica per a la gent gran, pel curs 2017-2018, 
d’octubre a juny. 
 
Segon.- L’import total de la despesa és de base de: TRES MIL CINC-CENTS TRENTA 
EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS DE BASE (3.530,80 €) + IVA de: SET-CENTS 
QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (741,47 €). 
 
L’import de la despesa d’octubre a desembre del 2017 és de: VUIT-CENTS 
SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (872,78 €) de base +  
CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (183,28 €) d’IVA. 
 
Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200240  Despeses17330  341  227993 958.32 PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS 

DIRIGIDES 
330 001 001 001 043 025 

 
Tercer.- Josep Cruz Rodríguez adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
6. - PERSONAL 
 
6.1. - Realització de pràctiques a l’àrea d’esports per part de ****. 
 
Núm. de referència : X2017025255     
 
Atès que l’IES Bosc de la Coma ha sol·licitat a l’Ajuntament d’Olot la possibilitat que 
els alumnes que estan realitzant el segon curs de cicles formatius dels següents 
mòduls: CFGM Gestió Administrativa, CFGS Administració i Finances, CFGS Comerç 
Internacional i CFGS Transport i logística, puguin realitzar pràctiques, atès que en els 
programes educatius dels quals s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar 
pràctiques en les empreses o administracions públiques.  
 



  Acta de la Junta de Govern  

 
 
 
 
 
 
 
 
Atès que l’àrea d’Esports està disposada a col·laborar amb l’IES Bosc de la Coma per 
tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb els cicles 
formatius esmentats i que es derivin del funcionament normal del departament. 
 
En relació a l’expedient SL012017000067, 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.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’àrea d’esports a **** (NIF ****), 
estudiant del segon curs del cicle formatiu de grau mig de Gestió Administrativa de 
l’IES Bosc de la Coma, durant el període comprès entre el 23/10/2017 i el 30/03/2018, 
amb l’horari de 9 a 13 hores de dilluns a divendres, per a la realització de les tasques 
relacionades amb el contingut del cicle formatiu, i sense percebre cap remuneració.  
 
Segon.- INCLOURE a ****, estudiant de l’IES Bosc de la Coma, a l’assegurança de 
responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
7. - ASSUMPTES URGENTS 
 
No n’hi ha. 
 
8. - PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha.  
 
Seguidament, pren la paraula la Presidenta i informa a la Junta de Govern que atesa la 
situació de deteriorament de l’skate d’Olot, s’han demanat pressupostos amb la 
finalitat de poder-hi donar una solució. 
Informa que s’han plantejat dues solucions: La primera, desmuntar l’skate actual per 
motius de seguretat i substituir-lo per un de nou. El cost seria entre 30.000 i 40.000 
euros i la segona, desmuntar l’skate actual i fer-lo de nou ampliat amb un bowl. El cost 
en aquest cas seria entre 60.000 i 150.000 euros. 
Per motius de pressupost segurament s’haurà de descartar la segona opció. També 
explica que s’intentarà obtenir alguna subvenció per tal de poder-hi donar una solució 
viable. S’hi continua treballant. 
 
 
 
 
 
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 

 


