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JUNTA DE GOVERN 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA 
 

EL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2017. 
 
  
A la ciutat d’Olot, essent les 19:00h del dia 12 de desembre 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. MAR ROCA REIXACH. 
 
Assisteixen com a vocals els regidors: 
JOSEP BERGA VAYREDA  
ANNA DESCALS TRESSERRAS 
 
També assisteixen com a convidats els regidors:  
JAUME MIR BAGÓ 
MANEL MITJÀ BATLLE 
 
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 anterior que s'aprova per unanimitat. 
 
2. - DESPATX OFICIAL 
 
2.1. - Despatx oficial 
 
Núm. de referència : X2017029530     
 
En relació a l’expedient SL012017000079, 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: 
 
29/10.- Assistència al Cros Olot 
29/10.- Assistència a la presentació dels equips del Club Bàsquet Olot 
29/10.- Assistència al Campionat de Pàdel del Club Tennis Olot 
30/10.- Reunió amb l’United Cricket Club 
30/10.- Reunió amb l’Associació d’Skaters 
05/11.- Entrega de premis del primer Cani Cros 
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07/11.- Reunió amb el Club Bàsquet Olot 
16/11.- Reunió amb l’United Cricket Club 
18/11.- Entrega premis Rànquing del Consell Esportiu de la Garrotxa 
19/11.- Assistència a la gravació per TV3 del Festival de Patinatge 
02/12.- Entrega de premis al Trofeu Raül Ramos 
04/12.- Reunió amb el Club Atlètic Olot 
09/12.- Assistència al IV Torneig de la joguina solidària del Club Futbol Sant Roc 
 
La Junta de govern es dóna per assabentada. 
 
3. - DECRETS 
 
3.1. - Donar compte dels Decrets de l'IMELO 
 
Núm. de referència : X2017029517     
 
En relació a l’expedient SL012017000078, 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 

    

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 ****. 

2017LIES000093  19/10/2017 X2017025885 APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 

2017LIES000094  23/10/2017 X2017026011 
Donar de baixa 1.361,25€ de la retenció de crèdit 
realitzada a favor d'“Entrenaments Funcionals, SL” 

2017LIES000095  25/10/2017 X2017026179 Abonament de la liquidació per fi de contracte. 

2017LIES000096  25/10/2017 X2017024466 
Retornar a **** l’import de SEIXANTA-SIS EUROS (66,00 €), 
per les activitats d’Estiu Riu 2017. 

2017LIES000097  02/11/2017 X2017026672 APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 

2017LIES000098  06/11/2017 X2017027012 
Convocar places de monitor per treballar al Casal 
Multiesportiu de Nadal 2017 

2017LIES000099  06/11/2017 X2017026702 
Contractar ****, com a  conserge de les instal·lacions 
esportives municipals. 

2017LIES000100  14/11/2017 X2017027911 APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 

2017LIES000101  15/11/2017 X2017027750 
Pagament de les despeses de locomoció realitzades el mes 
d’octubre de 2017 per ****. 

2017LIES000102  21/11/2017 X2017028117 
Pagament part proporcional IMEJO de l'assegurança de les 
activitats d'Estiu Riu 

2017LIES000103  27/11/2017 X2017028510 Abonament de la liquidació per fi de contracte temporal de 
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**** 

2017LIES000104  28/11/2017 X2017028972 APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 

2017LIES000105  28/11/2017 X2017028953 
Autoritzar a Press Rec SL per dur a terme un rodatge 
publicitari 

 
La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
 
4. - CONTRACTACIONS 
 
4.1. - Contractar amb l’empresa “RANKING SL” la compra de marcador 
Multisport Mini i els marcadors 24 Basic Independients per cable,  pel 
Poliesportiu Municipal d’Olot. 
 
Núm. de referència : X2017029286     
 
En relació a l’expedient SL012017000075, 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.- Contractar amb l’empresa “RANKING, SL” la compra de marcador Multisport 
Mini i els marcadors 24 Basic Independents per cable, pel Poliesportiu Municipal 
d’Olot.  
 
Segon.- L’import de la despesa és de: una base de NOU-CENTS CINQUANTA 
EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (950,40 €) i una IVA de CENT NORANTA-NOU 
EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (199,58 €), essent la despesa total de MIL 
CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (1.149,98 €) que 
es pagarà amb càrrec a la partida 17-3330-342-632000 Millores equipaments de 
l’exercici 2017 de L’IMELLO 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200220  Despeses17330  342  632000 1149.98 MILLORES EQUIPAMENTS 330 018 285 099 000 000 

 
Tercer: “RANKING, SL” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
4.2. - Contracta a l'empresa Planet Grup Equipaments Esportius, SL la compra 
d'un marcador futbol/rugby pels camps poliesportius del Pla de Baix. 
 
Núm. de referència : X2017029284     
 
Atès que actualment el Camp 2 dels Camps Poliesportius Pla de Baix no 
disposa de cap marcador electrònic, és fa necessari la compra per tal de donar 
servei als usuaris que hi desenvolupen els partits.  
 
En relació a l’expedient SL012017000074, 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: 
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Primer.- Contractar amb l’empresa “PLANET GRUP EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS S.L la compra de marcador futbol/rugbi radio control Art. RC01030 
pel Camp 2 dels Camps Poliesportius Pla de Baix.  

 
Segon.- L’import de la despesa és de: la base imposable de MIL SETANTA-UN 
EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (1.071,25 €), i un IVA de DOS-CENTS VINT-I-
QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (224,96 €) que es pagarà amb 
càrrec a la partida 17-3330-342-632000  Millores equipaments de l’exercici 2017 de 
l’IMELLO 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200220  Despeses17330  342  632000 1296.21 MILLORES EQUIPAMENTS 330 024 999 099 000 000 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
4.3. - Contractar amb l’empresa “JOMI” el canvi del filtre d’aigua per 
l’equipament esportiu municipal de l’Estadi d’Atletisme. 
 
Núm. de referència : X2017029288     
 
En relació a l’expedient SL012017000076, 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.- Contractar amb l’empresa “JOMI” el canvi del filtre d’aigua, i la compra i 
instal·lació, d’un descalcificador Sistema anticalç Dropson EMI 9000, per l’equipament 
esportiu municipal de l’Estadi d’Atletisme. 
 
Segon.- L’import de la despesa és de: una base de QUATRE MIL CENTA SEIXANTA 
EUROS (4.160,00 €) i una IVA de VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS (873,60 €), essent la despesa total de CINC MIL TRENTA-
TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (5.033,60 €) que es pagarà amb càrrec a la 
partida 17-3330-342-632000 Millores equipaments de l’exercici 2017 de L’IMELLO. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200220  Despeses17330  342  632000 5033.6 MILLORES EQUIPAMENTS 330 116 167 099 000 000 

 
Tercer: “JOMI” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
4.4. - Contractar amb l’empresa “CK TELIVISIÓ, SL”, coneguda amb el nom de 
MASQUEPROYECTORES la compra, instal·lació i posta a punt d'un Video Wall 
pel Pavelló i el Poliesportiu.. 
 
Núm. de referència : X2017029294     
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En relació a l’expedient SL012017000077, 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.- Contractar amb l’empresa “CK.TELEVISIO.SL”, CONEGUDA COM A 
masqueproyectores.com, la compra d’un Video Wall SAMSUNG 308 X 130 FULL HD, 
el gestor del video wall, i la instal·lació i posta apunt del sistema pel Pavelló i el 
Poliesportiu.  
 
Segon.- L’import de la despesa és de: una base de TRES-MIL SET-CENTS 
QUARANTA-CINC EUROS (3.745,00 €) i un IVA de SET-CENTS VUITANTA-SIS 
EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (786,45 €), essent la despesa total de 
QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS 
(4.531,45 €) que es pagarà amb càrrec a la partida 17-3330-342-632000 Millores 
equipaments de l’exercici 2017 de L’IMELLO. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200220  Despeses17330  342  632000 4531.45 MILLORES EQUIPAMENTS 330 015 167 099 000 000 
 

Tercer: “CK.TELEVISIO.SL” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
5. - CONVENIS 
 
5.1. - Conveni col·laboració entre l'IMELO i l'IMEJO. 
 
Núm. de referència : X2017029272     
 
Atès que l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot (IMELO) i l’Institut Municipal 
d’Educació d’Olot (IMEJO) tenen la voluntat de col·laborar per tal d’oferir un servei 
unificat de pre-inscripcions, matriculacions, unificar criteris d’admissió i de normativa 
general per a la realització de les activitats de gent gran que s’organitzen conjuntament 
entre els dos instituts. 
 
En relació a l’expedient SL012017000073, 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 el text del conveni de col·laboració entre l’IMELO i l’IMEJO per tal 
d’oferir un servei unificat de pre-inscripcions, matriculacions, unificar criteris d’admissió 
i de normativa general per a la realització de les activitats de gent gran que 
s’organitzen conjuntament entre els dos instituts. 
 
Segon.- Facultar a la Presidenta de l’IMELO, per a la signatura del conveni, així com 
tota la documentació necessària per a l’efectivitat del present acord. 
 
Sotmesa la proposa a votació, s’aprova per unanimitat. 
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6. - SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES 
 
6.1. - Es dona compte de l'aprovació de convenis extraordinaris i nominal 
aprovats per l'Ajuntament d'Olot. 
 
Núm. de referència : X2017027267     
 
En relació a l’expedient SL012017000072, 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: 
 
Ùnic.- Donar compte dels convenis extraordinaris i nominals aprovats per l’Ajuntament 
d’Olot: 
  
EXTRAORDINARIS: 
Club Escacs Olot                                                      200,00 € 
Club de futbol Sant Roc Olot         250,00 € 
Club Volei Olot         220,00 €  
Centre Excurcionista Olot        250,00 € 
Associació Esportiva Gastant Keks      250,00 € 
Club Tennis Taula Olot       200,00 € 
Club Patí Hoquei Olot       500,00 € 
Club Tennis Olot         250,00 € 
Centre Excursionista Olot        300,00 € 
 
NOMINALS: 
Club Patinatge Artístic Olot      15000,00€ 
Associació Protectora d’Animals     200,00€ 
Club Volei Olot       290,00€ 
EE Petit Plançó d’Olot      430,00€ 
Consell Esportiu de la Garrotxa     968,26€ 
Fundació Privada Tommy Robredo     450,00€ 
Subvenció Foment Pesca Esportiva d’Olot    300,00€ 
Subvenció United Cricket Club     500,00€ 
Subvenció Club Natació Olot      600,00€ 
  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
7. - ASSUMPTES URGENTS 
 
No n’hi ha. 
 
8. - PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Anna Descals pregunta si hi ha convocatòria pública del professorat de les 
activitats dirigides del pavelló. El Sr. Miquel Roca respon que no, atès que són 
contractes menors. 
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Seguidament la Presidenta, Sra. Mar Roca, i el director de l’IMELO, Sr. Miquel Roca 
informen a la Junta de Govern de les novetats respecte al nou recinte d’skate. 
 
Donat que l’actual equipament és de fusta i està molt deteriorat amb el conseqüent 
perill que suposa pels usuaris, es va realitzar una reunió amb usuaris i pares i s’arribà 
a la conclusió que la millor opció és la substitució de l’actual per un model de porland 
tractat. 
 
S’ha elaborat un projecte que preveu la realització d’uns nous equipaments amb dues 
fases: 
 
La primera fase es desenvoluparà a l’actual ubicació, s’ampliarà la superfície en 200 
metres i substituirà l’equipament actual. 
 
En la segona fase es desenvoluparà un bowl i el parc de calistènia i se situarà al costat 
de l’anterior, en la part més allunyada dels habitatges per tal d’evitar molèsties de 
soroll. 
 
Seguidament s’ha procedit a reunir el pressupost necessari per a contractar la primera 
fase del projecte.  
 
El cost d’aquesta primera fase és de quaranta vuit mil vuit-cents quaranta-cinc euros i 
set cèntims (iva inclòs). El finançament vindrà donat per una part del superàvit de 
l’IMELO de 2017 (29.000.-euros) i una aportació de l’Ajuntament d’Olot prevista al 
pressupost de 2018 (20.000.-euros). 
 
En les properes setmanes s’iniciarà la fase de contractació. 
 
La Junta de govern es dóna per assabentada. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les 19:20h 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 

 


