ACTA NÚM. 17
JUNTA DE GOVERN LOCAL
12 DE MAIG DE 2016
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 12 de maig de 2016 a les vuit del matí, es reuneix
en aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS, per tal de celebrar la
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Josep Guix Feixas,
Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Josep
Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach.
També hi assisteixen com a regidores delegades expressament convidades per tal de
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, les
Sres. Montserrat Torras i Surroca, Mercè Traveria Costa.
També hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, la Sra. Mireia Tresserras Fluvià, i
els Srs. Lluís Rubió Amargant, Xavier García Zabal.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretari, la Secretària, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.
1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.
2. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde comenta les reunions de treball i actes als quals ha assistit des de la
celebració de la darrera Junta, celebrada el dia 5 de maig:
- el mateix dia 5 de maig, va rebre la visita de l’Hble. Sra. Meritxell Borràs, Consellera
de Governació, que va voler visitar els pisos del c/ Abat Racimir, 50, adquirits a parts
iguals entre Generalitat i Ajuntament, per a lloguer social. I a continuació es va
desplaçar fins a l’Oficina de Turisme, que precisament era visitada en aquells
moments per la Sra. Marian Muro, Directora General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya, en el marc d’una visita institucional que feia a la comarca de la Garrotxa.
- el dia 7 de maig va ser present a l’acte de lliurament de les Ales a la Cultura que va
tenir lloc a la sala La Carbonera i que aquest any va recaure en la persona de Carles
Fontfreda Gratacós. A continuació va presenciar l’actuació dels Xerrics a la Plaça
Rector Ferrer i finalment va assistir a la inauguració de l’exposició dels 30 anys dels
Esplais de la Garrotxa, que va tenir lloc a l’Hospici.
- el dia 8 de maig, va ser present a la sortida de la cursa ciclista “Terra de Remences”
a Sant Esteve d’en Bas, que aquest any va reunir tres mil cinc-cents ciclistes.
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- el dia 9 de maig va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat que va tenir lloc a la
seva seu del c/ Bisbe Lorenzana i al vespre, a la presentació de la Guia de Comerç
que es va celebrar al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.
- el dia 11 de maig va assistir a la reunió del Consell Rector del CSC (Consorci de
Salut i Social de Catalunya) i a una reunió de constitució de la Comissió de Salut a la
seu de l’Associació Catalana de Municipis.
- i finalment, comenta que avui dijous, assistirà al lliurament dels Premis “Albert
Mestre” a l’Escola d’Art.
3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins
oficials
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.
4.1. - SERVEIS FUNERARIS: RENOVAR L'AUTORITZACIÓ ATORGADA A
"FUNERÀRIA BESORA, SL", PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS A
LA CIUTAT D'OLOT.
Núm. de referència

: X2016010389

I.- L’Ajuntament d’Olot, per decret d’Alcaldia de data 3 de maig de 2001, va atorgar
autorització municipal a la mercantil “FUNERÀRIA BESORA, SL” per prestar serveis
funeraris a la ciutat d’Olot, de conformitat amb les previsions de la Llei 2/1997, de 3
d’abril, sobre serveis funeraris; de l’Ordenança reguladora dels servei funeraris del
municipi d’Olot, aprovada definitivament pel ple de la Corporació en sessió de data 29
de març de 2001 (BOP, núm. 80/25-04-2001); i del Decret 209/1999, de 27 de juliol,
pel que s’aprova el Reglament que regula, amb caràcter supletori, els serveis funeraris
municipals.
Aquesta autorització per a la prestació de serveis funeraris tenia una vigència de
quinze anys, sense perjudici de llur renovació a petició dels titulars interessats.
II.- La regulació dels serveis funeraris, tant estatal com autonòmica, s’ha vist
especialment afectada per la normativa europea i, molt concretament, per la Directiva
2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als
serveis en el mercat interior. També la regulació local, com ara l’Ordenança reguladora
dels servei funeraris del municipi d’Olot, està limitada per les restriccions derivades de
la Directiva europea.
Mitjançant el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per l’adequació de normes amb
rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, el Govern de la
Generalitat de Catalunya va transposar la normativa europea a l’ordenament
autonòmic, modificant, entre d’altres, la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis
funeraris.
III.-L’actual redactat de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, manté, a l’article 7.2, l’obligació de
les empreses privades de serveis funeraris d’obtenir l’autorització de l’ajuntament del
municipi on estan establertes; reservant-se a les ordenances o reglaments municipals
les condicions per a l’atorgament d’aquestes autoritzacions, d’acord amb uns criteris
2

específicament establerts en el mateix article (i que difereixen dels que es fixaven en la
redacció inicial d’aquesta Llei a l’any 1997).
En el cas de la nostra ciutat, l’Ordenança reguladora dels servei funeraris del municipi
d’Olot és plenament aplicable si s’interpreta de conformitat amb la Directiva
2006/123/CE. En aquest sentit són remarcables els criteris establerts per l’Autoritat
Catalana de la Competència, en el seu informe de data 22 d’octubre de 2010 (OB
6/2010), en relació a l’adaptació de les ordenances municipals als criteris de
liberalització dels servei funeraris sorgits de la normativa europea.
A la vista d’aquest informe de l’Autoritat Catalana de la Competència són aplicables i
disposen de cobertura legal requisits com ara: l’exigència d’autorització prèvia i
reglada de l’ajuntament del municipi on estigui establerta l’empresa, per tal de garantir
els principis de continuïtat i universalitat dels serveis i el respecte dels drets de les
persones usuàries; la Imposició d’uns mínims respecte a l’organització administrativa i
personal suficient, disponibilitat de vehicles, fèretres i material funerari necessari i
altres mitjans materials, amb la finalitat de garantir la qualitat del servei, sempre que
siguin proporcionats i respectin la lliure competència; la possibilitat d’exigir als
operadors privats que prestin obligatòriament determinats serveis als usuaris, per tal
de garantir el principi d’universalitat en l’accés als serveis funeraris; o l’exigència de
fiança per garantir el principi de continuïtat dels serveis funeraris
D’altra banda, actualment, no són exigibles per no disposar de cobertura legal requisits
(exigibles amb la normativa anterior a la transposició de la Directiva) com ara:
l’exigència de disposar d’un local o oficina propis al municipi o de tanatori; els
requeriments de solvència financera i econòmica; la disponibilitat de capital mínim; o la
fixació, directa o indirecta, de tarifes dels serveis si funeraris per l’Ajuntament.
IV.- En escrit de data 10 de febrer de 2016 (Registre General, núm. E2016001291), els
Srs. Jaume Casas Masjoan i Miquel Casas Casanova, en nom i representació de la
mercantil “FUNERÀRIA BESORA, SL” van demanar la renovació de l’autorització
atorgada a l’any 2001, per a la prestació de serveis funeraris a la ciutat d’Olot. A
l’empara de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquest escrit
s’acompanya d’una declaració responsable on manifesten, sota la seva responsabilitat,
que “FUNERÀRIA BESORA, SL” compleix els requisits establerts a la Llei 2/1997, de 3
d’abril i l’Ordenança reguladora dels servei funeraris del municipi d’Olot, per ser titular
d’una autorització municipal per a la prestació de serveis funeraris.
Vista la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris i l’Ordenança reguladora dels
servei funeraris del municipi d’Olot, aprovada definitivament pel ple de la Corporació
en sessió de data 29 de març de 2001 (BOP, núm. 80/25-04-2001), que es plenament
aplicable sempre que s’interpreti de conformitat amb la Directiva 2006/123/CE, del
Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat
interior.
Vist l'expedient administratiu SC992016000004 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, l’Alcaldia, proposa a la Junta de Govern
Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Renovar l’autorització atorgada a la mercantil “FUNERÀRIA BESORA, SL”,
per a la prestació de serveis funeraris a la ciutat d’Olot.
Segon.- Aquesta autorització té una vigència de quinze anys amb efectes d’1 de juny
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de 2016 i sense perjudici de llur renovació a petició del titular interessat.
Tercer.- Requerir als administradors de “FUNERÀRIA BESORA, SL” per tal que
dipositin una fiança de DOTZE MIL VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
(12.020,24.- €), per garantir el principi de continuïtat dels serveis funeraris i els
compliment dels deures i obligacions regulats a l’Ordenança municipal. Aquesta fiança
substitueix a la de la mateixa quantitat que va ser dipositada a l’atorgament de
l’autorització inicial.
Quart.- Retornar a la mercantil “FUNERÀRIA BESORA, SL” la fiança de 12.020,24.- €
que va ser dipositada a l’atorgament de l’autorització inicial, per garantir el principi de
continuïtat dels serveis funeraris i els compliment dels deures i obligacions regulats a
l’Ordenança municipal.
Cinquè.- Aquesta autorització està condicionada al compliment dels requisits exigits a
la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris i a l’Ordenança reguladora dels
servei funeraris del municipi d’Olot, interpretada de conformitat amb la Directiva
2006/123/CE.
S’aprova per unanimitat
4.2. - SERVEIS FUNERARIS: RENOVAR L'AUTORITZACIÓ ATORGADA AL SR.
JOSEP RUBIÓ PUIG "FUNERÀRIA PUIG", PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
FUNERARIS A LA CIUTAT D'OLOT."
Núm. de referència

: X2016010344

I.- L’Ajuntament d’Olot, per decrets d’Alcaldia de dates 3 de maig de 2001 i 31
d’octubre de 2001, va atorgar autorització municipal al Sr. Josep Rubió i Puig
(Funerària Puig) per prestar serveis funeraris a la ciutat d’Olot, de conformitat amb les
previsions de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris; de l’Ordenança
reguladora dels servei funeraris del municipi d’Olot, aprovada definitivament pel ple de
la Corporació en sessió de data 29 de març de 2001 (BOP, núm. 80/25-04-2001); i del
Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel que s’aprova el Reglament que regula, amb
caràcter supletori, els serveis funeraris municipals.
Aquesta autorització per a la prestació de serveis funeraris tenia una vigència de
quinze anys, sense perjudici de llur renovació a petició dels titulars interessats.
II.- La regulació dels serveis funeraris, tant estatal com autonòmica, s’ha vist
especialment afectada per la normativa europea i, molt concretament, per la Directiva
2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als
serveis en el mercat interior. També la regulació local, com ara l’Ordenança reguladora
dels servei funeraris del municipi d’Olot, està limitada per les restriccions derivades de
la Directiva europea.
Mitjançant el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per l’adequació de normes amb
rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, el Govern de la
Generalitat de Catalunya va transposar la normativa europea a l’ordenament
autonòmic, modificant, entre d’altres, la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis
funeraris.
III.-L’actual redactat de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, manté, a l’article 7.2, l’obligació de
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les empreses privades de serveis funeraris d’obtenir l’autorització de l’ajuntament del
municipi on estan establertes; reservant-se a les ordenances o reglaments municipals
les condicions per a l’atorgament d’aquestes autoritzacions, d’acord amb uns criteris
específicament establerts en el mateix article (i que difereixen dels que es fixaven en la
redacció inicial d’aquesta Llei a l’any 1997).
En el cas de la nostra ciutat, l’Ordenança reguladora dels servei funeraris del municipi
d’Olot és plenament aplicable si s’interpreta de conformitat amb la Directiva
2006/123/CE. En aquest sentit són remarcables els criteris establerts per l’Autoritat
Catalana de la Competència, en el seu informe de data 22 d’octubre de 2010 (OB
6/2010), en relació a l’adaptació de les ordenances municipals als criteris de
liberalització dels servei funeraris sorgits de la normativa europea.
A la vista d’aquest informe de l’Autoritat Catalana de la Competència són aplicables i
disposen de cobertura legal requisits com ara: l’exigència d’autorització prèvia i
reglada de l’ajuntament del municipi on estigui establerta l’empresa, per tal de garantir
els principis de continuïtat i universalitat dels serveis i el respecte dels drets de les
persones usuàries; la Imposició d’uns mínims respecte a l’organització administrativa i
personal suficient, disponibilitat de vehicles, fèretres i material funerari necessari i
altres mitjans materials, amb la finalitat de garantir la qualitat del servei, sempre que
siguin proporcionats i respectin la lliure competència; la possibilitat d’exigir als
operadors privats que prestin obligatòriament determinats serveis als usuaris, per tal
de garantir el principi d’universalitat en l’accés als serveis funeraris; o l’exigència de
fiança per garantir el principi de continuïtat dels serveis funeraris
D’altra banda, actualment, no són exigibles per no disposar de cobertura legal requisits
(exigibles amb la normativa anterior a la transposició de la Directiva) com ara:
l’exigència de disposar d’un local o oficina propis al municipi o de tanatori; els
requeriments de solvència financera i econòmica; la disponibilitat de capital mínim; o la
fixació, directa o indirecta, de tarifes dels serveis si funeraris per l’Ajuntament.
IV.- En escrit de data 4 de febrer de 2016 (Registre General, núm. E2016001058), el
Sr. Josep Rubió i Puig (Funerària Puig) va demanar la renovació de l’autorització
atorgada a l’any 2001, per a la prestació de serveis funeraris a la ciutat d’Olot. A
l’empara de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquest escrit
s’acompanya d’una declaració responsable on manifesta, sota la seva responsabilitat,
que compleix els requisits establerts a la Llei 2/1997, de 3 d’abril i l’Ordenança
reguladora dels servei funeraris del municipi d’Olot, per ser titular d’una autorització
municipal per a la prestació de serveis funeraris.
Vista la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris i l’Ordenança reguladora dels
servei funeraris del municipi d’Olot, aprovada definitivament pel ple de la Corporació
en sessió de data 29 de març de 2001 (BOP, núm. 80/25-04-2001), que es plenament
aplicable sempre que s’interpreti de conformitat amb la Directiva 2006/123/CE, del
Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat
interior.
Vist l'expedient administratiu SC992016000003 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, l’Alcaldia, proposa a la Junta de Govern
Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Renovar l’autorització atorgada al Sr. Josep Rubio Puig, per a la prestació de
serveis funeraris a la ciutat d’Olot.
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Segon.- Aquesta autorització té una vigència de quinze anys amb efectes d’1 de juny
de 2016 i sense perjudici de llur renovació a petició del titular interessat.
Tercer.- Requerir al Sr. Rubió Puig per tal que dipositi una fiança de DOTZE MIL VINT
EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (12.020,24.- €), per garantir el principi de
continuïtat dels serveis funeraris i els compliment dels deures i obligacions regulats a
l’Ordenança municipal. Aquesta fiança substitueix a la de la mateixa quantitat que va
ser dipositada a l’atorgament de l’autorització inicial.
Quart.- Retornar al Sr. Rubió Puig la fiança de 12.020,24.- € que va ser dipositada a
l’atorgament de l’autorització inicial, per garantir el principi de continuïtat dels serveis
funeraris i els compliment dels deures i obligacions regulats a l’Ordenança municipal.
Cinquè.- Aquesta autorització està condicionada al compliment dels requisits exigits a
la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris i a l’Ordenança reguladora dels
servei funeraris del municipi d’Olot, interpretada de conformitat amb la Directiva
2006/123/CE.
S’aprova per unanimitat
5.1. - SOL·LICITAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ QUE AUTORITZI
L'OBERTURA DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS DEL MUNICIPI D'OLOT EL
PROPER 18 DE JUNY DE 2016 EN HORARI PERLLONGAT FINS A LES 24H
Núm. de referència : X2016009924

El 13 de juny del 2015 va tenir lloc la quarta edició de l’Olot Shopping Nit, acte
organitzat per l’Associació de Comerciants d’Olot (ACO), que aplegà a 80 comerços
oberts fins a les 24h i que va suposar una gran afluència de gent als carrers d’Olot,
consolidant-se com un esdeveniment de promoció comercial de nit de referència a la
província.
La LLEI 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades
activitats de promoció estableix en l’article 1 apartat 2.a) que els establiments
comercials no poden romandre oberts, ni realitzar cap activitat de venda entre les 22h i
les 7 hores.
La LLEI 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades
activitats de promoció estableix en l’article 1 apartat 4 que la Direcció General de
Comerç pot autoritzar la modificació de la franja horària establerta per la lletra a) de
l’apartat 2 per als establiments situats en una zona determinada o per a tot un terme
municipal, amb la sol·licitud motivada prèvia de l’ajuntament corresponent, que ha
d’aportar la delimitació de la zona afectada, si s’escau, i informe del Consell Comarcal,
sempre que la modificació no comporti increment dels temps setmanal autoritzat
d’obertura en dies feiners.
Des de l’IMPO (Institut Municipal de Promoció de l’Olot) es considera necessari facilitar
al comerç les eines necessàries per tal que pugui desenvolupar noves estratègies de
captació i fidelització de clients, especialment en el context de crisi actual.
En relació a l’expedient IM082016000001 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, Comerç i
Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Iniciar la tramitació de l’expedient per sol·licitar a la Direcció General de
Comerç que autoritzi l’obertura dels establiments comercials del municipi d’Olot el
proper dia 18 de juny de 2016, en horari perllongat, fins a les 24h.
Segon.- Sol·licitar al Consell Comarcal de la Garrotxa que, en compliment de l’article
1.4 de la LLEI 3/2014, de 30 d’octubre, d’horaris comercials i de mesures per a
determinades activitats de promoció emeti informe al respecte.
Tercer.- Sol·licitar a la Direcció General de comerç, a condició de comptar amb informe
favorable del Consell Comarcal de la Garrotxa, que autoritzi l’obertura dels
establiments comercials del municipi d’Olot el proper dia 18 de juny de 2016, en horari
perllongat, fins a les 24h.
Quart.- Facultar al regidor delegat de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme per a la
realització dels tràmits necessaris que l’execució del present acord requereixi.
S’aprova per unanimitat
6.1. - DEMANAR SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PELS
AJUNTAMENTS DE GIRONA DE MÉS DE 30000 HABITANTS PER FACILITAR
L'ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES.
Núm. de referència

: X2016009724

En relació a l’expedient SIN12016000001 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Organització, Innovació i Atenció al
ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar la subvenció:
Organisme:
Programa:
Referència:
Núm disposició:
Import:

AJUNTAMENT D'OLOT
Subvencions als ajuntaments de les comarques gironines per
facilitar l'accés a les noves tecnologies.
BOP 28/04/2016
3523
13500

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte;
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat
CONTRACTACIÓ. OBRES
7.1. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PER ADJUDICAR, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL CEIP
MALAGRIDA -ALA NORD-; I CONVOCATÒRIA LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2016010347

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 21 d’abril de 2016 va aprovar el
projecte de les obres de rehabilitació de l’ala Nord de la coberta del CEIP Malagrida.
Atès que és necessari i urgent l’execució de les obres esmentades i vist l’informe dels
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Serveis Tècnics Municipals de data 9 de maig de 2016.
I vist l’expedient CCS12016000008 vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern
obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, les obres de
rehabilitació de la coberta del CEIP Malagrida -Ala Nord-.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran
l’esmentada licitació.
Tercer.- Convidar a un mínim de tres empreses per tal d’efectuar les consultes i
negociar les condicions del contracte tal com s’estableix en el plec.
Quart.- L’import de la contractació es pagarà amb càrrec a la partida núm.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 16500 933 63203

Import
149939.86

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
TEULADA ESCOLA MALAGRIDA (IFS) 000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
7.2. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DE LES OBRES DE REFORÇ ESTRUCTURAL DE L’EDIFICI DE CAN
MONSÀ
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula.
7.3.- TREBALLS EXTRES FINAL D'OBRA " VESTIDORS DE L'ESTADI MUNICIPAL
FASE 1.1
Núm. de referència

: X2014001768

La Junta de Govern Local del dia 27 de març de 2014 va adjudicar a l’empresa “Puig
Alder,SL” les obres del projecte de vestidors de l’Estadi Municipal. Fase 1.1.
Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 20 d’abril de 2016 en relació als
treballs extres que es van realitzar:
-modificació de la sala de calderes respecte al projecte inicial per un import de
5.344,39 € (IVA inclòs)
-adequació del vestíbul per un import de 800,91 € (IVA inclòs).
I vist l’expedient CCS12014000001 i antecedents corresponents, la regidora
delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar amb l’empresa “PUIG ALDER, SL” els treballs extres de les
obres del projecte de vestidors de l’Estadi Municipal. Fase 1.1.; d’acord amb el seu
pressupost núm. 11/15 i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals que figuren com
annex a l’expedient.
Segon.- L’import de la despesa és de CINC MIL SETANTA-VUIT EUROS AMB
SETANTA-CINC CÈNTIMS (5.078,75 €) + IVA: MIL SEIXANTA-SIS EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.066,54 €) ; es pagarà amb càrrec a :
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Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16330 3421 63204

Import
6145.29

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
R15 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 000
(CAMPS
000 000 000 000 000
FUTBOL)

S’aprova per unanimitat
7.4. - TREBALLS EXTRES FINALS DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DELS
VESTIDORS DE L'ESTADI MUNICIPAL. FASE 1.2
Núm. de referència

: X2014012688

La Junta de Govern Local del dia 16 d’octubre de 2014 va adjudicar a l’empresa
“Construccions J. Pallàs,SL” les obres del projecte de vestidors de l’Estadi Municipal.
Fase 1.2.
Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 20 d’abril de 2016 en relació als
treballs extres que es van realitzar, per un import de 3.819,00 € (IVA inclòs), segons :
-arrebossat previ al pintat de les parets interiors de distribució, que en el projecte es
realitzava a base de pintura sobre l’obra de ceràmica.
-col·locació de nova porta tallafocs a la sala de calderes (vestíbul d’independència).
En vist l’expedient CCS12014000019 i antecedents corresponents, la regidora
delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar amb l’empresa “CONSTRUCCIONS J. PALLÀS,SL” les treballs
extres de les obres del projecte de vestidors de l’Estadi Municipal Fase 1.2; d’acord
amb l’informe dels Serveis Tècnics annex a l’expedient.
Segon.- L’import de la despesa és de TRES MIL CENT CINQUANTA-SIS EUROS
AMB VINT CÈNTIMS (3.156,20 € ) + IVA : SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS
AMB VUITANTA CÈNTIMS (662,80 €) , es pagarà amb càrrec a :
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16330 3421 63204

Import
3819

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000
R15 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 000
(CAMPS
FUTBOL)

S’aprova per unanimitat
CONTRACTACIÓ. SERVEIS
7.5. - ADJUDICACIÓ , MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE
L'ARRENDAMENT D'UNA NAU INDUSTRIAL PER PART DE L'AJUNTAMENT
D'OLOT AMB DESTÍ A MAGATZEM DE LES ENTITATS CULTURALS D'OLOT
: X2016003952
La Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2016 va aprovar l’expedient de
contractació per adjudicar, mitjançant procediment obert, l’arrendament d’una nau
industrial per part de l’Ajuntament d’Olot amb destí a magatzem de les entitats
culturals d’Olot.
Núm. de referència

La convocatòria de licitació es va publicar en el BOP núm. 51 de data15 de març de
2016.
Durant el termini de presentació de proposicions, que finalitzava el dia 4 d’abril de
2016 es va presentar una única plica subscrita pel Sr. Sebastian Cros Tubert i la Sra.
Carmen Nogué Costa.
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La Mesa Permanent de Contractació en data 7 d’abril de 2016 procedí a l’obertura dels
sobres núm. 2 i 3 , la qual acorda sotmetre la plica a informe dels Serveis Tècnics
Municipals.
En data 6 de maig de 2016 es reuneix de nou la Mesa per tal de procedir a la
valoració final d’acord amb l’informe favorable emès pel SIGMA, segons el següent
resultat:
“S’emet informe favorable tenint en compte que prèviament a la seva posada en
fucionament caldrà:
-Garantir el compliment de la normativa de protecció i seguretat en cas d’incendi.
-No es podran ubicar-hi els vagons de tren fins que no es disposi d’una
certificació externa que acrediti que el forjat serà capaç de suportar els esforços
generats”.
I vist l’expedient CCS12016000004 i antecedents corresponents, la regidora
delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar el contracte d’arrendament d’una nau industrial ubicada al
carrer Terrassa, núm. 5 , per a la seva utilització com a magatzem per les
entitats culturals d’Olot; al Sr. Sebatian Cros Tubert (40212961-Z) i la Sra. Carmen
Nogué Costa (40212687-Q), per un import mensual de MIL VUIT-CENTS EUROS
(1.800 €) + IVA; mitjançant les condicions que es detallen a continuació, prèvia la
seva posada en marxa.:
“ -Garantir el compliment de la normativa de protecció i seguretat en cas
d’incendi.
-No es podran ubicar-hi els vagons de tren fins que no es disposi d’una
certificació externa que acrediti que el forjat serà capaç de suportar els esforços
generats”.
Aquesta nau, és la finca núm. 6432 i es troba ubicada al carrer Terrassa núm. 5
segons descripció del Registre de la Propietat, emesa en data 21 de març de 2016 i
que figura com annex a l’expedient.
Segon.- Aquest contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars
que fou aprovat per la Junta de Govern Local del dia 25 de febrer de 2016.
Tercer.- La durada del contracte s’estableix en deu (10) anys a comptar des del dia 16
de maig de 2016.
Quart.- L’import mensual 1.800 € + IVA es pagarà segons:
-50% a favor del Sr. Sebastian Cros Tubert
-50% a favor de la Sra. Carmen Nogué Costa
L’import total per aquest any 2016 és de TRETZE MIL CINC-CENTS EUROS (13.500
€) + IVA : DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS (2.835 €); i es pagaran amb
càrrec a:
Operació Referència
200220
200220

Tipus
Partida
Despeses 16130 920 202000
Despeses 16130 920 202000

Import
8167.50
8167.50

Descripció
LLOGUERS
LLOGUERS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000

El Sr. Sebastian Cros Tubert i la Sra. Carmen Nogué Costa presentaran mensualment
a l’Ajuntament d’Olot la factura i el rebut corresponent.
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El preu de l’arrendament es revisarà d’acord amb el que s’estableix la clàusula 11 del
PCAP.
Cinquè.- El Sr.Sebatian Cros Tubert i la Sra. Carmen Nogué Costa d’acord amb el que
s’estableix en la clàusula 21 del PCAP han procedit al pagament de l’anunci de licitació
publicat al BOP.
Sisè.- Requerir el Sr. Sebastian Cros Tubert i la Sra. Carmen Nogué Costa per tal de
formalitzar el contracte d’arrendament d’acord amb el que s’estableix en la clàusula
20 del plec.
Setè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi
el corresponent contracte.
S’aprova per unanimitat
7.6.- ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS D’ALLOTJAMENT DELS ESTADANTS
D’ARTS, CIÈNCIES I HUMANITATS
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula.
7.7. - ACORD RELATIU AL PAGAMENT DE LES "COSTES" SENTÈNCIA 137/2015
Núm. de referència : X2016010436

Atès el recurs contenciós administratiu abreujat 228/2012 del Jutjat Contenciós
Administratiu 3 de Girona, interposat per la Sra. Gabriela Manzanero Cuenca contra
l’acord de la Junta de Govern Local de 29 de març de 2012 de denegació
d’indemnització per una caiguda a la via pública.
En sentència 137/2015 de 26 de març del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona,
s’estima la reclamació de la Sra.Gabriela Manzanero i s’imposen les costes de judici a
l’Ajuntament d’Olot.
Atesa la factura presentada per “Capdevila Advocats Olot,SLP” (taxació costes
T00007/15) els honoraris de tramitació d’aquest procediment abreujat núm. 228/12 són
de 5.778,47 € + IVA.
Atès l’informe del TAG de Secretaria de data 2 de maig de 2016 pel que fa al
pagament de la factura esmentada.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000218 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir al pagament de la factura
núm. T00007/15 subscrita per
CAPDEVILA ADVOCATS OLOT SLP (B1753785-3) per tal de donar compliment a la
sentència 137/2015, de 26 de març del Jutjat Contenciós Administratiu 3 Girona.
Segon.- L’import total de la despesa es de: CINC MIL SET-CENTS SETANTA-VUIT
EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (5.778,47€) i es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16130 920 226040

Import
5778.47

Descripció
DEFENSA JURIDICA I GESTORIA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
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CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRES
7.8. – ACORD RELATIU A LA COMPRA AGREGADA DEL CONSELL COMARCAL
DE LA GARROTXA PER A L'ADQUISICIÓ DE PAPER PER FOTOCOPIADORA
-ACTUALITZACIÓ PREU PAPER ANY 2016
Núm. de referència

: X2016003946

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2016 va acordar
formar part de la compra agregada del Consell Comarcal de la Garrotxa per a
l’adquisició de paper per fotocopiadora, així com la corresponent reserva de crèdit.
Per Consell de Presidència de data 29 de març de 2016, el Consell Comarcal de la
Garrotxa va adjudicar el contracte menor de subministrament de paper de
fotocopiadora mitjançant compra agregada amb altres ens de la comarca a l’empresa
“Union Papelera Merchanting S.L.” segons:
-

2500 paquets A4 al preu de 2,02 €/paquet + IVA
75 paquets A3 al preu de 4,7 €/paquet + IVA

Atès que en el moment de fer la corresponent reserva de crèdit es va fer segons els
preu en que es va comprar a l’any 2015 i el preu final d’adjudicació ha acabant
essent sensiblement superior.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000106 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir al pagament de: CINC MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS
AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (5.273,75 €) + IVA: MIL CENT SET EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS (1.107,49 €) en base a la reserva de crèdit aprovada
anteriorment.
I CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (128,75 €) + IVA:
VINT-I-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (27,04 €) addicionals corresponents a
la diferència de preu del paper entre l’any 2015 i 2016.
Operació Referència
200340
16/640
200240

Tipus
Partida
Despeses 16130 920 220000
Despeses 16130 920 220000

Import
6381.24
155.79

Descripció
MATERIAL OFICINA
MATERIAL OFICINA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
130 001 999 056 999 999
130 001 999 056 999 999

S’aprova per unanimitat
8.1. - APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2016010342

En relació a l’expedient CPG22016000046 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la relació d’obligacions de despeses annexa número 16/08 per un import total
de 307.115,64 euros.
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Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
307115.64

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
9.1. - APROVACIÓ CERTIFICACIONS D'OBRA
Núm. de referència

: X2016010443

En relació a l’expedient CPG22016000049 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la certificació n.1 de
REFORÇ ESTRUCTURAL DE
EDIFICI ANTIC HOSPITAL
16.140.933.63206 “ACT. ANTIC
de 17.767,68 euros.

PUIG ALDER SL corresponent a les obres de
LA FAÇANA DEL CARRER MULLERAS Nº13
SANT JAUME
amb càrrec a la partida
HOSPITAL ST.JAUME (PRESTEC)” per un import

Aprovar la certificació n.7 de PUIG ALDER SL corresponent a les obres de
CONSTRUCCIÓ DELS VESTIDORS DE L’ESTADI MUNICIPAL D’OLOT FASE 1.1
amb càrrec a la partida 16.330.3421.63204 “R15 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
(CAMPS DE FUTBOL)” per un import de 6.145,29 euros.
Aprovar la certificació n.4 de CONSTRUCCIONS J. PALLÀS, SL corresponent a les
obres de CONTRUCCIÓ DELS VESTIDORS DE L’ESTADI MUNICIPAL D’OLOT
FASE 1.2 amb càrrec a la partida 16.330.3421.63204 “R15 INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES (CAMPS DE FUTBOL)” per un import de 3.819,00 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
27731.97 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.1. - SUVENCIÓ A L'ENTITAT AGRUPAMENT ESCOLTA NOSTRA DONA DEL
TURA
Núm. de referència

: X2016010260

En relació a l’expedient CPG12016000043 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ AGRUPAMENT ESCOLTA NOSTRA
DONA DEL TURA amb NIF: G08931974 per un import de 4.950,10 euros, amb càrrec
a la partida 16.320.3372.480022 “CONVENIS JOVENTUT“.
2n.) 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.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
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Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16320 3372 480022

Import
4950.10

Descripció
CONVENIS JOVENTUT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.2. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE EXCURSIONISTA OLOT
Núm. de referència

: X2016010261

En relació a l’expedient CPG12016000044 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CENTRE EXCURSIONISTA OLOT amb
NIF: G17132747 per un import de 3032,13 euros, amb càrrec a la partida
16.320.3372.480022 “CONVENIS JOVENTUT“.
2n.) 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.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16320 3372 480022

Import
Descripció
3032.13 CONVENIS JOVENTUT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.3. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESPLAIS DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2016010262

En relació a l’expedient CPG12016000045 de , vist l’expedient administratiu i
14

antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic als ESPLAIS DE LA GARROTXA amb NIF:
G17283979 per un import de 11.025,60 euros, amb càrrec a la partida
16.320.3372.480022 “CONVENIS JOVENTUT“.
2n.) 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.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16320 3372 480022

Import
11025.60

Descripció
CONVENIS JOVENTUT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.4. - SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT DE LES PRESES
Núm. de referència

: X2016010263

En relació a l’expedient CPG12016000046 i
vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ AJUNTAMENT DE LES PRESES amb
NIF: P1714800H per un import de 1.500,00 euros, amb càrrec a la partida
16.100.912.480026 “TRANSFERENCIES ALCALDIA“.
2n.) 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.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
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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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import
Despeses 16100 912 480026 1500

Descripció
TRANSFERENCIES ALCALDIA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.5. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT PENYA CARNAVALESCA ELS MARRINXOS
Núm. de referència

: X2016010267

En relació a l’expedient CPG12016000047 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a la PENYA CARNAVALESCA ELS
MARRINXOS amb NIF: G17619552 per un import de 400,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’ INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import
400

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.6. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ FANS (FENT AMICS NOSTÀLGICS
DELS SEIXANTA)
Núm. de referència

: X2016010272

En relació a l’expedient CPG12016000048 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l`ASSOCIACIÓ FANS (FENT AMICS
NOSTÀLGICS DELS 60) amb NIF: G17707126 per un import de 1.000,00 euros, amb
càrrec a la partida 16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import
Despeses 16400 334 480020 1000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.7. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESTELADA 2014 PLATAFORMA CIVICA PER LA
INDEPENDÈNCIA
Núm. de referència

: X2016010273

En relació a l’expedient CPG12016000049 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a la PLATAFORMA CÍVICA PER LA
INDEPENDÈNCIA ESTELADA 2014 amb NIF: G17812488 per un import de 700,00
euros, amb càrrec a la partida 16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS
CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’ INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
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4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import
700

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.8. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT XERRICS D'OLOT COLLA CASTELLERA DE LA
GARROTXA
Núm. de referència

: X2016010277

En relació a l’expedient CPG12016000050 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic als XERRICS D’OLOT COLLA CASTELLA
DE LA GARROTXA amb NIF: V17703455 per un import de 2.000,00 euros, amb
càrrec a la partida 16.400.924.480008 “CONVENIS SUPORT I ORGANITZACIÓ
D’ACTES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import Descripció
Despeses 16400 924 480008 2000 CONVENIS
D'ACTES

SUPORT

I

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ORGANITZACIO
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.9. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA SANT
MIQUEL
Núm. de referència
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: X2016010280

En relació a l’expedient CPG12016000051 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA
SANT MIQUEL amb NIF: G55160782 per un import de 800,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import
800

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.10. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CERCLE FILATÈLIC, NUMISMÀTIC I
COL.LECCIONISME EN GENERAL.
Núm. de referència

: X2016010283

En relació a l’expedient CPG12016000052i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CERCLE FILATÈLIC, NUMISMÀTIC I
COL·LECCIONISME EN GENERAL amb NIF: G1759286 per un import de 400,00
euros, amb càrrec a la partida 16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS
CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l ’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
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qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.11. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CASA CULTURAL DE ANDALUCIA DE LA
GARROTXA
Núm. de referència

: X2016010285

En relació a l’expedient CPG12016000053 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a la CASA CULTURAL DE ANDALUCIA DE
LA GARROTXA amb NIF: G17350364
per un import de 1.200,00 euros, amb
càrrec a la partida 16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l ’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import
1200

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.12. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CANTABILE COR DE CAMBRA
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Núm. de referència

: X2016010288

En relació a l’expedient CPG12016000054 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CANTIBALE COR DE CAMBRA amb NIF:
G17605189 per un import de 3.000,00 euros, amb càrrec a la partida
16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l ’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import
3000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.13. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ NURIA SOCIAL
Núm. de referència

: X2016010299

En relació a l’expedient CPG12016000055 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ NURIA SOCIAL amb NIF:
G55250005 per un import de 1.000,00 euros, amb càrrec a la partida
16.400.924.480008 “CONVENIS SUPORT I ORGANITZACIÓ D’ACTES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el

21

qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 924 480008

Import Descripció
1000 CONVENIS
D'ACTES

SUPORT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ORGANITZACIO
000 000 000 000 000 000

I

S’aprova per unanimitat
10.14. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ D'IDEES ESTILITERARILLIURE
Núm. de referència

: X2016010304

En relació a l’expedient CPG12016000056 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIO D’IDEES
ESTILITERARILLIURE amb NIF: G17955618 per un import de 1.900,00 euros, amb
càrrec a la partida 16.400.924.480008 “CONVENIS SUPORT I ORGANITZACIÓ
D’ACTES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 924 480008

S’aprova per unanimitat
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Import
1900

Descripció
CONVENIS
D'ACTES

SUPORT

I

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ORGANITZACIO
000 000 000 000 000 000

10.15. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ GOSPEL GARROTXA
Núm. de referència

: X2016010309

En relació a l’expedient CPG12016000057 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ GOSPEL GARROTXA amb
NIF: G55158810 per un import de 1.200,00 euros, amb càrrec a la partida
16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import
1200

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.16. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ GARROTXA CULTURAL
Núm. de referència

: X2016010312

En relació a l’expedient CPG12016000058 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ GARROTXA CULTURAL
amb NIF: G55221899 per un import de 1.200,00 euros, amb càrrec a la partida
16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
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El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
Despeses 16400 334 480020 1200 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.17. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ CORAL MALAGRIDA
Núm. de referència

: X2016010314

En relació a l’expedient CPG12016000059 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ CORAL MALAGRIDA amb
NIF: G55031314 per un import de 400,00 euros, amb càrrec a la partida
16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
Despeses 16400 334 480020 400
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANE 000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
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10.18. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ ARTPIRINEUS
Núm. de referència

: X2016010316

En relació a l’expedient CPG12016000060 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ ARTPIRINEUS amb NIF:
G55226971 per un import de 200,00 euros, amb càrrec a la partida 16.400.924.480008
“CONVENIS SUPORT I ORGANITZACIÓ D’ACTES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’ INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 924 480008

Import Descripció
200
CONVENIS
D'ACTES

SUPORT

I

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ORGANITZACIO
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.19. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AOAPIX
Núm. de referència

: X2016010317

En relació a l’expedient CPG12016000061 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’entitat AOAPIX amb NIF: G17343682 per
un import de 1.000,00 euros, amb càrrec a la partida 16.400.334.480020 “CONVENIS
ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
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El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import
1000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.20. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL TREN D'OLOT
Núm. de referència

: X2016010318

En relació a l’expedient CPG12016000062 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL TREN
D’OLOT amb NIF: G17614132 per un import de 1.500,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’ INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

S’aprova per unanimitat
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Import
1500

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

10.21. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMBIT SANT LLUC
Núm. de referència

: X2016010319

En relació a l’expedient CPG12016000063 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’entitat AMBIT SANT LLUC amb NIF:
G55262398 per un import de 5000,00 euros, amb càrrec a la partida
16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200230

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import
5000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.22. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ UNITS PEL CAVALL DE LA
GARROTXA
Núm. de referència

: X2016010322

En relació a l’expedient CPG12016000064 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ UNITS PEL CAVALL DE LA
GARROTXA amb NIF: G17979196 per un import de 400,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
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conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.23. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT PATRONAT D'ESTUDIS HISTÒRICS D'OLOT I
COMARCA
Núm. de referència

: X2016010323

En relació a l’expedient CPG12016000065 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al PATRONAT D’ESTUDIS HISTÒRICS
D’OLOT I COMARCA amb NIF: G17207234 per un import de 2.800,00 euros, amb
càrrec a la partida 16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

S’aprova per unanimitat
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Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
2800 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

10.24. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ORFEO POPULAR OLOTI
Núm. de referència

: X2016010324

En relació a l’expedient CPG12016000066 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ORFEÓ POPULAR OLOTÍ amb NIF:
G17127267 per un import de 5.000,00 euros, amb càrrec a la partida
16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
5000 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.25. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT OMNIUM CULTURAL GARROTXA
Núm. de referència

: X2016010325

En relació a l’expedient CPG12016000067 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a ÒMNIUM CULTURAL GARROTXA amb
NIF: G08310070 per un import de 6.000,00 euros, amb càrrec a la partida
11.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
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El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
6000 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.26. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ OFOLK
Núm. de referència

: X2016010326

En relació a l’expedient CPG12016000068 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ OFOLK amb NIF:
G55112288 per un import de 2.500,00 euros, amb càrrec a la partida
16.400.924.480008 “CONVENIS SUPORT I ORGANITZACIÓ D’ACTES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 924 480008

S’aprova per unanimitat
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Import Descripció
2500 CONVENIS
D'ACTES

SUPORT

I

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ORGANITZACIO
000 000 000 000 000 000

10.27. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT INSTITUT D'ESTUDIS SOCIALS DE LA
GARROTXA
Núm. de referència

: X2016010327

En relació a l’expedient CPG12016000069 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ D’ESTUDIS SOCIALS DE
LA GARROTXA amb NIF: G17667734 per un import de 1.500,00 euros, amb càrrec a
la partida 16.400.924.480008 “CONVENIS SUPORT I ORGANITZACIÓ D’ACTES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’ INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 924 480008

Import Descripció
1500 CONVENIS
D'ACTES

SUPORT

I

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000
ORGANITZACIO

S’aprova per unanimitat
10.28. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT EMPENYA'T COORDINADORA PENYES
GARROTXA
Núm. de referència

: X2016010329

En relació a l’expedient CPG12016000070 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al EMPENYA’T COORDINADORA PENYES
GARROTXA amb NIF: G17802026 per un import de 1.600,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l ’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
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3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import
1600

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.29. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ JUVENIL COR JUVENIL GAIA
D'OLOT
Núm. de referència

: X2016010330

En relació a l’expedient CPG12016000071 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ JUVENIL COR GAIA
D’OLOT amb NIF: G17964958 per un import de 7.000,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
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Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import
7000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.30. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CULTURAL CINE CLUB OLOT
Núm. de referència

: X2016010331

En relació a l’expedient CPG12016000072 i l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l`ASSOCIACIÓ CULTURAL CINE CLUB
OLOT amb NIF: G17357948 per un import de 9.000,00 euros, amb càrrec a la partida
16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
9000 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.31. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE JOVES GOS DE SANT ROC
Núm. de referència

: X2016010332

En relació a l’expedient CPG12016000073 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ DE JOVES GOS DE SANT
ROC amb NIF: G17702259 per un import de 2.800,00 euros, amb càrrec a la partida
16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
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3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
2800 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.32. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMICS DE LES LLETRES GARROTXINES
Núm. de referència

: X2016010333

En relació a l’expedient CPG12016000074 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’entitat AMICS DE LES LLETRES
GARROTXINES amb NIF: G17462169 per un import de 600,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

S’aprova per unanimitat
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Import
600

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

10.33. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMICS DE L'ALTA GARROTXA
Núm. de referència

: X2016010334

En relació a l’expedient CPG12016000075 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’entitat AMICS ALTA GARROTXA amb
NIF: G17348756 per un import de 300,00 euros, amb càrrec a la partida
16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
300
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.34. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AULES DE DIFUSIO CULTURAL GARROTXA
Núm. de referència

: X2016010335

En relació a l’expedient CPG12016000076 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ AULES DE DIFUSIÓ
CULTURAL GARROTXA amb NIF: G17497132 per un import de 1.500,00 euros, amb
càrrec a la partida 16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
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El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200230

Tipus
Partida
Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
Despeses 16400 334 480020 1500 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.35. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2016010336

En relació a l’expedient CPG12016000077 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA
GARROTXA amb NIF: G17341314 per un import de 1.000,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de
signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació el
qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

S’aprova per unanimitat
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Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
1000 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

10.36. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT UNIO ESPORTIVA OLOT
Núm. de referència

: X2016010445

En relació a l’expedient CPG12016000078 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’UNIÓ ESPORTIVA OLOT amb NIF:
G17314840 per un import de 40.000,00 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480003 “CONVENI UNIÓ ESPORTIVA OLOT“.
2n.) 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.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció 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.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16330 341 480003

Import
40000

Descripció
CONVENI UNIO ESPORTIVA OLOT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
11.1. - DEVOLUCIÓ DE FIANCES
Núm. de referència

: X2016010343

En relació a l’expedient CPG22016000047 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de
poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui.
TERCER
Garrotxa Llars, SL
Garrotxa Llars, SL
Olot Colors, SL
Juan Banti Visa
Lourdes Pujadas Teixidor
Garrotxa Llars, SL

IMPORT
18.099,00
13.567,00
300,00
300,00
300,00
600,00
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S’aprova per unanimitat
12.1. - CIRCUIT DE GESTIÓ DE LA DESPESA DE L'AJUNTAMENT I DELS OOAA
Núm. de referència

: X2016010294

En relació a l’expedient CPG22016000045 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Aprovar el circuit de la despesa que ha estat revisat i ajustat al protocol de
contractació aprovat per la Junta de Govern, tal com figura en document annex a
l’expedient.
2r.) Aprovar l’assignació de gestors tècnics i responsables polítics de les diferents
aplicacions pressupostàries del pressupost de l’any 2016.
S’aprova per unanimitat
13.1. - CONSOLIDACIÓ DE COBERTA EN UN LOCAL A CAN VILA
Núm. de referència

: X2016005262

Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, No requereix la
condició legal de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament
dels drets liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents del Decret
179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
s’acorda:
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32016000034 en data
registre entrada 08/03/2016
a: ****
per a: COSOLIDACIÓ DE COBERTA EN UN LOCAL CAN VILA
situada a: LLOC CAN VILA (FUSTERIA) N.0001
U.T.M : 002500600DG56H
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800045
FMA2016600064
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la
liquidació adjunta.
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:
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Un pressupost de: 9107.02 euros
NO Connexions desguassos habitatges
no Connexions desguassos industrial o comercial
NO Veles, marquesines o tendals
Base liquidable (3)
9107.02

Drets
282.32

% bonificació
0

Drets definitius
282.32

Taxes Total Drets
62.85
345.17

Garanties:
Garantia de gestió de residus: 150 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
345.17
150

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 8 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 3 mesos.
1. Abans de l’inici de les obres s’aportarà la signatura del contractista assumint
l’execució de les obres i el document acreditatiu de la seva condició com a
contractista ( DQE, alta IAE, model 36 d’alta tributària , etc) actualitzat o vigent.
2. Abans de l’inici de les obres, s’aportarà el document visat i signat del
nomenament de la direcció facultativa de l’obra ( arquitecte tècnic), assumint la
direcció de l’execució de les obres, en tractar-se de la rehabilitació d’una coberta
amb elements estructurals nous.
3. Aquesta llicència s’atorga sense perjudici del que pugui informar/establir
l’organisme competent en matèria de carreteres, derivat de les zones de servitut i
afectació pel seu emplaçament.
.
S’aprova per unanimitat
13.2. - AMPLIACIÓ DE TALLER MECÀNIC A L'AVINGUDA EUROPA, 50.
Núm. de referència

: X2016006356

Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents del Decret 179/1995
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda:
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32016000048 en data
registre entrada 22/03/2016
a : VILARRASA-JORDÀ CB
per a: AMPLIACIÓ DE TALLER MECÀNIC
situada a: AV EUROPA N.0050
U.T.M : 7616203
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades
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per acord de la Junta de Govern de 18/06/08
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800047
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la
liquidació adjunta.
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 89862.98 euros
1 Rètols
Base liquidable (3)
Drets
89862.98 2856.80

% bonificació
0

Drets definitius
2856.80

Taxes
304.90

Total Drets
3161.70

Garanties:
mov ter + rep pav + gest res: 300 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
3161.70
300.00

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 18 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com
documentació que acrediti la seva condició de contractista.
2. Aquesta llicència s’atorga sense perjudici de les condicions que es puguin
determinar en la tramitació de l’expedient d’ampliació de l’activitat.
3. Les tanques de parcel·la es construiran d’acord amb les característiques de la tanca
de la parcel·la veïna destinada a l’activitat de taller mecànic que es proposa
ampliar.
4. Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 del
Pla d’ordenació urbanística municipal.
5. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l'obra.
6. Es reservarà un espai d’aparcament de vehicles a l’interior de la parcel·la d’acord
amb el projecte d’obres presentat, que dóna compliment a les condicions de l’article
198 del POUM que exigeixen una superfície mínima d’aparcament igual a l’ocupada
per la zona de taller.
7. No s’autoritza la construcció de cap edificació superant la fondària edificable de
16,00 m determinada pel POUM, però sí les instal·lacions previstes en el projecte
presentat, que justifica la necessitat de col·locar-les a l’exterior. L’autorització té
caràcter provisional, mentre perdurin els motius que justifiquen aquesta ocupació de
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part del pati posterior.
8. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments
de la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels
treballs de moviment i transport de terres o runes previstos. Aquesta fiança també
ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra. La fiança s’haurà
de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència
queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.
9. Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats
necessaris segons llicència d’activitat mitjançant document acreditatiu de la seva
adquisició. Aquest requisit serà indispensable per obtenir la llicència de primera
utilització. (Ordenança general de Gestió de Residus aprovada el 15/03/2002 i
modificada el 28/07/2005).
10. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions
de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el
28/07/2005.
11. D'acord a l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004, el termini
per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del dia següent a la data
d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de
l’Ajuntament -2n. pis -. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i
d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final d'obra,
4) Fotografia/es de la façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI del titular, 6) Fotocòpia
del rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures.
S’aprova per unanimitat
13.3. - REHABILITACIÓ DE CUINA-RENTADOR D'HABITATGE UNIFAMILIAR
ENTRE MITGERES AL CARRER CASTELL DEL COLL, 9.
Núm. de referència

: X2016006163

Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents del Decret 179/1995
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda:
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32016000046 en data
registre entrada 18/03/2016
a: ****
per a: REHABILITACIÓ DE CUINA - RENTADOR D'HABITATGE UNIFAMILIAR
ENTRE MIGERES
situada a: C CASTELL DEL COLL N.0009
U.T.M : 6815506
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800046
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Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la
liquidació adjunta.
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 8088.42 euros
Base liquidable (3)
8088.42

Drets
250.74

% bonificació
0

Drets definitius
250.74

Taxes
62.85

Total Drets
313.59

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
313.59
0

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 6 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.
1. Tot i tractar-se d'una edificació en volum disconforme amb el Pla d’ordenació
urbanística municipal (POUM), s'autoritza l'obra considerada de consolidació i
rehabilitació, cas admès segons article 125 del POUM i article 108.4 de la Llei
d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010).En conseqüència, no es permeten obres de
reconstrucció ni d’ampliació de l’edificació que supera la fondària edificable dels 10
m.
2. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l'obra.
S’aprova per unanimitat
13.4. - REFORMA D'EDIFICI INDUSTRIAL A L'AVINGUDA ANTONI GAUDÍ, 8
Núm. de referència

: X2016006225

Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents del Decret 179/1995
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda:
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32016000047 en data
registre entrada 21/03/2016
a: CORSA PETFOOD SL
per a: REFORMA D'EDIFICI INDUSTRIAL
situada a: AV ANTONI GAUDÍ N.0008
U.T.M : 6485905
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Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800048
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la
liquidació adjunta.
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 16048.05 euros
Base liquidable (3)
16048.05

Drets
497.49

% bonificació
0

Drets definitius
497.49

Taxes Total Drets
62.85
560.34

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
560.34
0

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.
1. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l'obra.
2. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la
via pública.
3. Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà
aportar document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per l’obra
segons l’establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada el
15/03/2002 i modificada el 28/07/2005.
S’aprova per unanimitat
14.1. - ASSABENTAT PER DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS
D'OBERTURA I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 22 D'ABRIL I 3 DE
MAIG DE 2016 RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT.
Núm. de referència

: X2016010125

En relació a l’expedient AG012016000019, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els
dies 22 d’abril i 3 de maig de 2016 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen
43

a continuació:
Tràmit

Nom / comercial Concepte

Adreça

Decret

Obertura

Romaliment

Alimentació

C/Pare Roca 6 B 2

Obertura

Mango

C/Sant Rafel 23

Obertura

Centre de teràpies

Canvi
de
titularitat
Canvi
de
titularitat
Canvi
de
titularitat
Canvi
de
titularitat
Canvi
de
titularitat
Baixa
(per
trasllat a un
altre local)
Baixa

Delícies
dels
Pirineus
Bar El passeig

Venda
de
peces de vestir
Centre
d’estètica
Fleca
i
pastisseria
Bar

Declaració
22/04/2016
27/04/2016

Delícies
dels
Pirineus
Queviures
M.
Dolors
Bar Tornem-hi

Pg. de Barcelona 12, 4t
4a
Ctra. de Santa Pau 32
baixos
Pg. de Barcelona 1 B 2

03/05/2016

Fleca
amb
servei de bar
Venda
de
comestibles
Bar

Av. Reis Catòlics 26

03/05/2016

C/ Clivillers 22 baixos

03/05/2016

C/Rocamora 48 baixos

03/05/2016

Matalasseria
Reixach

Matalasseria i
complements

C/Pou del Glaç 35 baixos

03/05/2016

Info Gal & Go

Agència
publicitat

C/Pou del Glaç 6

03/05/2016

de

03/05/2016

03/05/2016

S’aprova per unanimitat
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a un quart i mig de nou del matí, i per a constància del que
s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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LA SECRETÀRIA

