ACTA NÚM. 18
JUNTA DE GOVERN LOCAL
19 DE MAIG DE 2016
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 19 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
el Sr. Lluís Rubió Amargant.
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 12 de maig :
- el mateix dia 12 de maig va assistir al lliurament de Premis Albert Mestre que va tenir
lloc a la sala d’actes de l’Escola d’Art.
- del 13 al 16 de maig, ambdós inclosos, es va absentar de la ciutat per fer unes
minivacances i agraeix al Primer Tinent d’Alcalde, Josep Berga Vayreda, el fet d’haverlo substituït en les funcions pròpies de l’alcaldia.
- i finament, el dia 18 de maig va assistir a la reunió del Consell de Govern del
Consorci Hospitalari de Vic que va tenir lloc a la Clínica de Vic i a continuació es va
desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. LLUÍS RIDAO, Gerent de l’ACA.
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
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darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.
4.1. - RESERVA DE CRÈDIT PER ADQUISICIÓ DE DRETS FUNERARIS
Núm. de referència

: X2016010644

Atès que de conformitat amb l’article 35 del Reglament del cementiri, l’Ajuntament de
la ciutat, a petició del titular d’un dret funerari a perpetuïtat podrà adquirir aquest dret
mitjançant el pagament d’un preu prèviament establert per la pròpia Corporació, el qual
anirà a càrrec d’una partida pressupostària especialment habilitada per a la compra de
drets funeraris a perpetuïtat.
Atès que diversos propietaris de drets funeraris a perpetuïtat han manifestat la seva
voluntat de vendre aquests drets a l’Ajuntament de la ciutat.
Atès que, per una part, l’Ajuntament d’Olot, en resolució de ple de data 20 de
desembre de 2012, va establir quin havia de ser el preu màxim de compra d’aquest
dret i que, d’altra banda ha previst en el seu pressupost municipal una partida
específica per a la compra de drets funeraris a perpetuïtat.
En relació a l’expedient CM022016000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1.- Adquirir els drets funeraris a perpetuïtat del cementiri municipal a aquells titulars
dels mateixos que han manifestat la seva voluntat de vendre’ls. Aquesta adquisició es
limitarà a la quantitat global de CINC MIL EUROS (5.000€)
2.- La compra d’aquests drets funeraris anirà a càrrec de la partida núm
16.170.164.63205-R15 Inversions cementiri.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 16170 164 63205

Import
5000

Descripció
R15 INVERSIONS CEMENTIRI

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
170 007 999 060 999 999

3.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de cadascun dels contractes de compra
dels diversos drets funeraris.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ FESTES DEL TURA 2016
Núm. de referència

: X2016010594

En relació a l’expedient SFE12016000001 de l’àrea de festes , vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat de Festes, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar la subvenció :
Organisme:
Programa:
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GENERALITAT DE CATALUNYA
Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura
popular i tradicional i l'associacionisme organitzades per
corporacions locals i per entitats privades sense finalitat de lucre.

Referència:

DOGC núm. 7079 del 15.03.2016

Núm disposició:

CLT/641/2016 de 26 de febrer de 2016

Import:

12.000,00 €

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: Festes del Tura 2016
Tercer.- Facultar al regidor de Festes per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DEL PROTOCOL
D'ACTUACIÓ CONTRA L'ASSETJAMENT A LA FEINA I DESIGNAR ELS
MEMBRES DE LA COMISSIÓ PREVISTA EN EL PROTOCOL.
Núm. de referència

: X2016010593

En relació a l’expedient RH182016000002 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció
al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Donar compte del decret que es transcriu a continuació.
Vistos els antecedents corresponents i l’article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals, recull els principis generals que han
d’inspirar l’acció preventiva de les organitzacions, dels quals se’n pot destacar el de
planificar la prevenció, amb la recerca d’un conjunt coherent que integri la tècnica,
l’organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència
dels factors ambientals en el treball.
La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista,
recull, entre d’altres, els conceptes de violència en l’àmbit laboral, d’assetjament
sexual i d’assetjament per raó de sexe, integrats en aquest protocol.
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes,
a referència, a l’art. 6, a la discriminació directa i indirecta; a l’art. 7, a l’assetjament
sexual i per raó de sexe; a l’art. 8 a la discriminació per embaràs i maternitat; a l’art. 9,
a la indemnitat davant les represàlies; a l’art. 10, a les conseqüències jurídiques de les
conductes discriminatòries; a l’art. 11, a les accions positives; a l’art. 12, a la tutela
judicial efectiva, i a l’art.13, que regula la prova i que especifica que en actuacions
discriminatòries per raó de sexe correspondrà a la persona demandada provar
l’absència de discriminació en les mesures adoptades i en la seva proporcionalitat.
També, l’art. 62 fa esment al protocol d’actuació davant l’assetjament sexual i
l’assetjament per raó de sexe.
Vist que la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, a l’article 95
cita com a faltes disciplinàries molt greus tota actuació que suposi discriminació,
l’assetjament per raó d’origen racial o ètnic, de religió o conviccions, discapacitat, edat
i orientació sexual i l’assetjament moral, sexual i per raó de sexe.
Vist que L’article 4 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, recull els drets laborals a no ser
discriminats, a la integritat física, a una política adequada de seguretat i higiene, i al
3

respecte de la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat, incloent-hi la
protecció enfront d’ofenses verbals o físiques de naturalesa sexual.
Vist l’acord de la Comissió d’interpretació i seguiment del conveni de data 14 de març
de 2016 on s’aprova el Protocol d’actuació contra l’assetjament a la feina (psicològic i
discriminatori, sexual i per raó de sexe) de l’Ajuntament d’Olot i els Organismes
Autònoms.
Aquest protocol reuneix en un sol document les actuacions per prevenir, detectar i
resoldre les situacions d’assetjament psicològic, sexual i per raó de sexe i altres
discriminacions que es puguin produir a l‘Ajuntament d’Olot i els Organismes
Autònoms. També representa un compromís institucional per a l’eradicació total
d’aquestes conductes i per garantir la salut de les persones que han patit aquestes
situacions.
Atès que a l’art. 4 de l’esmentat protocol disposa la creació de la Comissió contra
l’assetjament que ha d’estar integrada per un o una representant dels treballadors en
el Comitè de seguretat i salut, un o una representant de l’Ajuntament d’Olot en el
Comitè de seguretat i salut, la cap de l’àrea de Recursos humans i el Gerent de
l’Ajuntament.
DECRETO:
Primer.- Aprovar el Protocol d’actuació contra l’assetjament a la feina de l’Ajuntament
d’Olot i els seus Organismes Autònoms.
Segon.- Designar com a membres de la Comissió contra l’assetjament a la feina a les
persones següents:
Un representant dels treballadors en el Comitè de seguretat i salut: José
Manuel Veredas Lopez.
Substitut: Ramon Danés Vergés.
Una representant de l’Ajuntament d’Olot en el Comitè de seguretat i salut: Sra.
Núria Fité Grabalosa.
Substitut: Montserrat Torras Surroca.
La cap de l’àrea de Recursos humans: Sra. Maria Antonia Medel Punzano.
Substitut: Sra. Margarida Miró Padrós.
El Gerent de l’Ajuntament: Sr. Jordi Güell Güell o persona a qui delegui.
Tercer.- Designar com a secretària de la Comissió a la Sra. Glòria Gou Clavera,
Secretària General de l’Ajuntament d’Olot, que podrà delegar aquesta funció si és
necessari.
Quart.- Fer constar la designació dels membres de l’esmentada Comissió a l’annex 2
del Protocol d’actuació contra l’assetjament a la feina de l’Ajuntament d’Olot.
Cinquè.- Donar compta d’aquest decret a la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Olot i
dels Organismes autònoms.
Sisè.- Donar a conèixer la creació de la Comissió a tot el personal de l’Ajuntament
d’Olot i dels seus Organismes Autònoms i publicar el Protocol a l’Intranet de la web de
l’Ajuntament d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
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7.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D'ABRIL DE 2016
Núm. de referència

: X2016010350

Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 5 de maig de
2016.
Vist l’expedient administratiu RH132016000039 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, innovació i atenció al ciutadà, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la
Policia Municipal.
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes d’abril de 2016:
Nom i Cognoms
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

TOTAL

Data

Dies

Abril 2016
Abril 2016

5

nocturnitat

56,95

3

nocturnitat

34,17

7

nocturnitat

79,73

7

nocturnitat

79,73

7

nocturnitat

79,73

6

nocturnitat

47,34

6

nocturnitat

47,34

6

nocturnitat

47,34

6

nocturnitat

47,34

3

nocturnitat

23,67

3

nocturnitat

23,67

3

nocturnitat

23,67

3

nocturnitat

23,67

5

nocturnitat

39,45

6

nocturnitat

47,34

3

nocturnitat

23,67

6

nocturnitat

47,34

7

nocturnitat

55,23

6

nocturnitat

47,34

6

nocturnitat

47,34

6

nocturnitat

47,34

6

nocturnitat

47,34

6

nocturnitat

47,34

7

nocturnitat

55,23

Abril 2016
Abril 2016
Abril 2016
Abril 2016
Abril 2016
Abril 2016
Abril 2016
Abril 2016
Abril 2016
Abril 2016
Abril 2016
Abril 2016
Abril 2016
Abril 2016
Abril 2016
Abril 2016
Abril 2016
Abril 2016
Abril 2016
Abril 2016
Abril 2016
Abril 2016

129

Serveis

Import (€)

1119,31 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina de maig de 2016 amb càrrec a:
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Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 16180 132 121031

Import
1119.31

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
NOCTURNITAT
180 008 999 999 999 999

Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat,
durant un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o
apreciacions corresponents a períodes successius.
S’aprova per unanimitat.
7.2. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D'ABRIL DE 2016
Núm. de referència

: X2016010388

Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 5 de maig de
2016.
Vist l’expedient administratiu RH132016000040 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, innovació i atenció al ciutadà, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes d’abril de
2016:
Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores Import (€)

****
10/04/2016 EMERGÈNCIA.
11/04/2016 EMERGÈNCIA.

8,25
0,5

135,88
8,24

****
07/04/2016 REFORÇ TORN.

8,25

118,88

****
24/04/2016 REFORÇ TORN. PROCESSÓ SIKH

6,00

98,82

****
24/04/2016 REFORÇ TORN. PROCESSÓ SIKH

5,25

86,47

****
24/04/2016 REFORÇ TORN. PROCESSÓ SIKH

6,00

98,82

****
10/04/2016 EMERGÈNCIA.
11/04/2016 EMERGÈNCIA.

8,25
0,5

135,88
8,24

****
14/04/2016 REFORÇ TORN.

8,25

135,88
827,11€

TOTAL
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Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 16180 132 130012

Import
827.11

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT
180 008 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
7.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES
D'ABRIL DE 2016
Núm. de referència

: X2016010527

Vist l’expedient administratiu RH132016000042 i antecedents corresponents, i atès
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 6 de maig de 2016, la
regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Únic.- Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es
relaciona a continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes d’abril de
2016:
Cognoms i Nom

Data

.

****
Avaria enllumenat. De 01:00h a
02:00h. C/ Noguer: Comprovar
funcionament
Trailwalker. De 07:00h a 12:00h.
Trailwalker: guàrdia pavelló firal.
Avaria enllumenat. De 20:00h a
21:00h.
Comprovar
i
arreglar
connexions de caixes

132,85 €

16/04/2016

S. Festiu

5,00

82,35 €

16/04/2016

S. Mínim

1,00

25,25 €

6,00

92,64 €

.

ELECTRICISTES Oficial 1º

13/04/2016

S. Diürn

3,00

43,23 €

16/04/2016

S. Festiu

3,00

49,41 €

3,00

43,23 €

3,00

43,23 €

10,00

164,70 €

.
04/04/2016

ELECTRICISTES Oficial 1º

S. Diürn

.

ELECTRICISTES Oficial 1º

23/04/2016

S. Festiu

7,00

115,29 €

30/04/2016

S. Festiu

3,00

49,41 €

2,00

33,78 €

2,00

33,78 €

6,00

101,34 €

3,00

50,67 €

.
09/04/2016

23/04/2016

ESCOLES Supervisor

S. Nocturn

.

****
Sant Jordi. De 07:00 a 10:00h.
Desmuntatge al Firal.

7,00

25,25 €

****
Edifici urgència. De 22:00h a 00:00h.
Torín: desembussar desaigües.

Import

1,00

****
Sant Jordi. De 09:00h a 21:00h.
Connexions i desconnexions per
actes diada al Firal,
Sismògraf. De 16:00h a 19:00h.
Connexions, desconnexions i guàrdia
a Pl Catalunya

ELECTRICISTES Oficial 1º

Hores

S. Mínim

****
Urgència-manteniment. De 15:00h a
18:00h. Recol.locar tensor arrencat

Brigada

09/04/2016

****
Urgència-manteniment. De 15:00h a
18:00h. Esperar trucada Endesa i
canviar IEP
Espectacle infantil. De 10:00h a
13:00h. Connexió i desconnexió Pl
del Teatre.-

Tipus
servei

S. Festiu

FUSTERS Supervisor
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Sant Jordi. De 07:30h a 10:30h.
Muntatge al firal.

23/04/2016

S. Festiu
OPERATIVA Oficial 1º

.

****
Sant Jordi. De 07:00 a 10:00h.
Desmuntatge al Firal.
Sant Jordi. De 07:30h a 10:30h.
Muntatge al firal.

50,67 €

6,00

98,82 €

23/04/2016

S. Festiu

3,00

49,41 €

23/04/2016

S. Festiu

3,00

49,41 €

6,00

101,34 €

OPERATIVA Supervisor

.

****
Sant Jordi. De 07:00 a 10:00h.
Desmuntatge al Firal.
Sant Jordi. De 07:30h a 10:30h.
Muntatge al firal.

3,00

23/04/2016

S. Festiu

3,00

50,67 €

23/04/2016

S. Festiu

3,00

50,67 €

TOTAL

46,00

768,70 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 16142 1511 130011

Import
768.70

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
7.4. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE
LES OFICINES PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D'ABRIL DE 2016
Núm. de referència

: X2016010420

En relació a l’expedient RH132016000041 i antecedents corresponents, i atès el vist-iplau de la Secretària, la responsable de l’OAC i el cap de la secció d’Ingressos, la
regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents acords:
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats entre el mes de
gener i abril de 2016:
Nom i Cognoms

Subàrea

Data

Serveis

****
****
****
****
****
****
****

Secretaria
OAC
OAC
RRHH
Urbanisme
Ingressos
Ingressos

gener
09/04/16
23/04/16
9 i 16/04/16
23/04/16
Gener - abril
Gener - abril

Transcripció acta Ple desembre
Casaments
Parades St. Jordi i casaments
Casaments
Casaments
Treball
Treball

TOTAL

Import €)
55,38
43,14
71,90
80,80
80,80
396,89
419,97

1.148,88 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 16130 920 130013

Import
1148.88

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES GENERALS
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. OBRES
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8.1. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PER ADJUDICAR, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, LES OBRES DEL
PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DE DOS CAMPS DOBLES
POLIESPORTIUS (CAM-2) DE GESPA ARTIFICIAL AL COMPLEX ESPORTIU
MUNICIPAL DEL MORROT I DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L'EDIFICI DE
SERVEIS A LA ZONA ESPORTIVA DEL MORROT; I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2016011027

La Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2016 aprova el projecte executiu per
la construcció de dos camps dobles poliesportius (CAM-2) de gespa artificial al
complex esportiu municipal del Morrot, i el projecte bàsic i executiu de l’edifici de
serveis a la zona Esportiva del Morrot.
Atès l’ informe del director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data maig de
2016 :
1. “Aquestes obres consisteixen en l’enderroc i renovació integral de les
instal.lacions esportives actuals a l’espai lliure del carrer França del barri del
Morrot. Aquestes instal.lacions són actualment utilitzades pel futbol base de
la ciutat, mitjançant una concessió a la unió esportiva Olot.
2. L’execució dels dos projectes afecta a la funcionalitat de les instal.lacions
que deixarà de ser operativa a partir del moment de l’inici de les obres. De
cara a limitar les afeccions sobre el futbol base de la ciutat es preveu iniciar
les obres a partir del 20 de juny i la finalització parcial i posta en servei de un
dels dos nous camps de gespa i del pavello de vestidors a la data d’inici de
l’activitat escolar del 12 de setembre.
3. El compliment d’aquests terminis es inviable si no s’aplica el procediment
d’urgència i es limita el termini de presentació de pliques als mínims legals.
Per tant, queda justificat la necessitat d’adoptar els procediments
administratius de menor duració possible i urgència atesa l’afectació social
de les obres i el perjudici sobre el futbol base i escolar.
4. Les obres es divideixen en dos projectes substantius, que se situen en
espais adjacents però son independents constructivament un de l’altre. Son a
la seva vegada projectes diferents, en espais diferents i que no
s’interrelacionen entre si només que al final de les obres en que una
instal.lació complementa l’altre. Un d’ells consisteix bàsicament en
esplanació, construcció de paviments de gespa artificial, enllumenat esportiu
i tancament perimetral parapilotes. L’altre projecte es un típic projecte
d’edificació esportiva, d’uns vestidors i una zona de recepció i serveis. Essent
dos projectes tipologicament diferents, amb especialitzacions i oficis diferents
i requerint medis diferents, es considera més favorable la divisió en dos lots,
en el que un contractista pot licitar en un dels lots o optar per licitar als dos
lots. I que en els criteris de valoració sigui aquesta independent per cada lot.
Per tant, queda justificada la admissió de divisió en dos lots, un per cada
projecte.
5. Els projectes han previst les obres bàsiques per posar en marxa unes
instal.lacions esportives ajustant-se a normativa urbanística i sectorial. No
obstant, sempre hi ha un marge de millores. Per aquest motiu s’ha adjuntat al
Plec una llista valorada de millores que no formen part dels projectes
constructius i que no són indispensables per l’execució de les obres, de
manera que els licitadors poden optar per millorar la seva oferta amb la
inclusió a càrrec seu de l’execució d’aquestes unitats d’obra de millora, a
més d’admetre també la possibilitat de millorar el preu del contracte”
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I atès que aquest Ajuntament vol executar les obres dels projectes esmentats, i vist l’
expedient CCS12016000009 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.- Declarar la tramitació de l’expedient d’urgent per necessitat inajornable i raons
d’interès púbic segons justificació que es despren dels antecedents.
Segon.- Iniciar l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant concurs per procediment
obert, de les obres del projecte executiu per la construcció de dos camps dobles
poliesportius (CAM-2) de gespa artificial al Complex Esportiu Municipal del Morrot
(LOT 1) i de l'edifici de serveis a la zona esportiva del Morrot.( LOT 2).
Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran
l’esmentada licitació.
-Els preus de licitació són: LOT 1 : 882.280,15 € + IVA: 185.278.83 €
LOT 2 : 654.000,84 € + IVA: 118.440,18 €
-Els licitadors podran presentar proposicions als dos LOTS, o bé, només a un d’ells,
segons el seu interès, doncs els diferents LOTS seran objecte d’adjudicació
indepedent.
Tercer.- L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà al BOP i al DOG; i al perfil
del contractant.
Quart.- Aprovar les despeses de contractació així com aprovar i ordenar el pagament
dels anuncis al BOP per un import de 41 € i al DOG per un import de: 525 €, amb
càrrec a les partides:
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 16330 3421 63205

Import
1476589.11

200200
200240
200240
200240

Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

273410.89
41
315
210

16330
16130
16130
16130

933
920
920
920

63212
226030
226030
226030

Descripció
CC1 CC2
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CAMPS
000 000
FUTBOL) (PRESTEC)
INST. ESPORTIVES CAMPS DE FUTBOL
000(IFS)
000
EDICTES DIARIS OFICIALS
130 001
EDICTES DIARIS OFICIALS
130 001
EDICTES DIARIS OFICIALS
130 001

CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000
000
999
999
999

000
018
018
018

S’aprova per unanimitat.
8.2. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, LES OBRES DE REFORÇ DE L'ESTRUCTURA DE LA PLANTA
BAIXA (TEXT REFÒS) EDIFICI CAN MONSÀ.
Núm. de referència

: X2016008308

Per Decret de l’Alcaldia de data 14 d’abril de 2016 es va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, les obres de reforç
estructural de la planta baixa de l’edifici de Can Monsà.
La Junta de Govern Local del dia 21 d’abril de 2016 va convalidar el Decret esmentat.
L’Ajuntament va convidar a participar a la licitació a les empreses : “Puig Alder,SL” ;
“Cros Encrofats, SL”; ·”Estructures Olot,SL·” i “Construo, Construccions Generals, SL”.
Van presentar pliques fins el dia 4 de maig de 2016 les empreses “Puig Alder,SL” i
“Construo Construccions Generals,SL”
Atès l’informe de valoració de l’arquitecte municipal de data 9 de maig de 2016 obté
millor puntuació l’oferta presentada per “Construo, Construccions Generals, SL”,
segons:
“Puntuació de l’oferta tècnica (PTi) (màxim de 75 punts / judici de valor):
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000
999
999
999

000
999
999
999

Criteris

Empresa

1. CONSTRUO, SL

2. PUIG ALDER, SL

PT màxima

PTi

30
15
5
50
30
15
5
50

30
14
2
46
30
15
2
47

Millores PTMec3
Memòria constructiva PTM3
Programa de treballs PTP3
Puntuació tècnica PT3
Millores PTMec4
Memòria constructiva PTM4
Programa de treballs PTP4
Puntuació tècnica PT4

L’oferta tècnica més valorada és la de l’empresa Puig Alder, SL, assolint una puntuació de 47
punts.
2. OFERTA ECONÒMICA
2.1 Millora del preu de contracte (PEi) (màxim de 50 punts / fórmula):
Oferta

Bi (baixa)

PEi

1. CONSTRUO, SL

153.670,00 €

18,62

50

2. PUIG ALDER, SL

182.963,85 €

3,11

38,37

Empresa

3.- Avaluació global de les empreses

PTi

PEBi

Pi

1. CONSTRUO, SL

46

50

96

2. PUIG ALDER, SL

47

38,37

85,37

Empresa

“
I vist l’expedient núm. CCS12016000007 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 a l’empresa “CONSTRUO, CONSTRUCCIONS GENERALS,SL” les
obres de reforç de l’estructura de la planta baixa de l’edifici de Can Monsà; d’ acord
amb el projecte redactat pels Serveis Tècnics Municipals i aprovat per la Junta de
Govern Local del dia 14 de maig de 2015; per un import de CENT VINT-I-SET MIL
EUROS (127.000 €) + IVA: VINT-I-SIS MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS (26.670
€).
Segon.- Aquest contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars
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que fou aprovat per Decret de l’Alcaldia de data 14 d’abril de 2016 i convalidat per
acord de la Junta de Govern Local del dia 21 d’abril de 2016.
Tercer.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida :
IOperació Referència

Tipus

200300
200210

Despeses 16140 1521 60903
Despeses 16140 1521 60903

16001554
16001554

Partida

Import

Descripció

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6

153670
-35166.67

R10 PROGRAMA ACTUACIO BARRI VELL
000
R10 PROGRAMA ACTUACIO BARRI VELL
000

000
000

000
000

000
000

Quart.- El termini d’execució de les obres objecte del contracte és de un mes i mig
(1,5 mesos) a comptar des del dia següent al de la data de signatura de l’acta de
comprovació del replanteig; (data límit 01/09/2016).
Cinquè.- La direcció tècnica de les obres de referència anirà a càrrec de l’arquitecte
municipal Sr. Albert Pons Clutaró i de l’arquitecta tècnica municipal Sra. Gemma
Planagumà Calm.
Sisè.- La coordinació de seguretat i salut anirà a càrrec de l’arquitecta tècnica
municipal Sra. Gemma Planagumà Calm.
Setè.- L’empresa “Construo Construccions Generals,SL” ha presentat la documentació
acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva per import de
SIS MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS (6.350 €); d’acord amb el que s’estableix
en la clàusula 12 del plec.
Així mateix presenta la documentació de l’empres a què fa referència la clàusula 8.2
del plec .
Vuitè.- Requerir l’empresa “Construo Construccions Generals,SL” per tal de formalitzar
el contracte d’obres d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 13 del plec.
Novè.- Acceptar les millores proposades per l’empresa “Construo Construccions
Generals,SL” consistents en:
-les millores que figuren en la documentació tècnica annexa al projecte
-treballs de sanejament i pintat de les reixes metàl·liques i passamans i la reparació de
la part inferior del remolinat de la façana que s’acabarà amb pintura plàstica de diferent
color com a sòcol d’1m d’alçada, per un import de 3.836,04 € + IVA.
Desè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi
el corresponent contracte.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SERVEIS
8.3. - REVISIÓ PREU PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL CASAL
DELS VOLCANS ANY 2016
Núm. de referència : X2016011158

La Junta de Govern Local en data 30 d’abril de 2008 va adjudicar la concessió per a la
gestió i explotació del bar ubicat al Casal dels Volcans a la Societat “Rocanegra, SC”
per un termini de 7 anys.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local del dia 14 de juliol de 2010 d’ampliació del
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000
000

000
000

termini de durada de la concessió fins a 30 d’abril de 2018.
Atès el Decret de l’Alcaldia del dia 22/04/2009 pel qual s’acorda actualitzar el cànon
d’acord amb l’IPC que fixi el Govern referent al mes d’abril; i atès que aquest a abril de
2015 és del (-1.1%) i vist l’expedient administratiu núm. CC012016000227 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.- Fixar en TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB UN
CÈNTIM (3768,01€) /ANY i amb efectes del dia 1 de maig de 2015, el preu del cànon
de la concessió per a la gestió i explotació del bar ubicat al Casal dels Volcans i
adjudicat a l’empresa ROCANEGRA SC (J1799755-2)
Segon.- El cànon esmentat es pagarà d’acord amb els terminis establerts en el Decret
de l’Alcaldia del dia 22 d’abril de 2009.
S’aprova per unanimitat.
8.4. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT DE PART DE LES INSTAL·LACIONS DE LA
PISCIFACTORIA DEL "MOLÍ DE LES FONTS"
Núm. de referència : X2016011072

En data 6 de maig de 2007 es va signar un contracte entre aquest Ajuntament i la Sra.
Montserrat Mas Hostench d’arrendament de part de les instal·lacions de piscifactoria
del Mlolí de les Fonts per a la seva utilització com a viver d’espècies com els crancs de
riu, per un termini de 5 anys amb efectes del dia 1 de maig de 2004.
La Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2008 va ampliar aquest contracte fins a
30 d’abril de 2015.
La Junta de Govern de data 28 de maig de 2015 es va prorrogar el contracte esmentat
per un termini de 10 anys amb efectes del dia 1 de maig de 2015.
Atès que la renda s’ha d’actualitzar anualment d’acord amb l’IPC i que aquest a abril
de 2016 és del (-1,1%) i vist l’expedient administratiu núm. CC012016000224 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.- Actualitzar el preu del contracte d’arrendament de part de les instal·lacions de
la piscifactoria del “Molí de les Fonts” per a la seva utilització com a viver d’espècies
de cranc de riu; la propietat de la qual és la Sra. MONTSERRAT MAS HOSTENCH
(40216665-S); d’acord amb l’IPC (-1,1%) amb efectes del dia 1 de maig de 2016.
Segon.- Fixar el preu de l’arrendament per a 2016 en 1488,35 €/semestre + IVA
La regularització dels mesos de maig i juny de 2016 és: -2,76 €/mes (IPC -1,1%) x 2
mesos + IVA= -6.68 €
Tercer.- L’import total de la despesa per a 2016 (1 de juliol a 31 de desembre i
regularització dels mesos de maig i juny) és de : Base: MIL QUATRE-CENTS
VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (1.482,83 €) + IVA:
TRES-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (311,39 €). Es pagarà
amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16130 920 202000

Import
1794.22

Descripció
LLOGUERS

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

Tercer.- MONTSERRAT MAS HOSTENCH adjuntarà una còpia d’aquest acord a la
factura.
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8.5. - SERVEI DE MANTENIMENT ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS ANY 2016
Núm. de referència : X2016011143

Atès l’informe del Coordinador de Protecció Civil d’aquest Ajuntament de data 16 de
maig de 2016 pel que fa a l’oferta presentada per a la realització del servei de
manteniment de les alarmes dels edificis municipals per aquest any 2016.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000226 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 pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de gener de 2016, amb
l’empresa Francesc Ventolà Grabolosa –FV SEGURETAT-(40272116-J) pel servei de
manteniment de les instal·lacions d’alarma (robatori, i incendis) dels edificis municials
que es relacionen a continuació, i d’acord amb les condicions que figuren en l’acord de
la Comissió de Govern del dia 9 de maig de 2001 tot efectuant dues revisions a l’any a
les instal·lacions contra robatori (maig i novembre) i una (maig ) de les instal·lacions
contra incendis.
Robatori i incendi
Museu Comarcal de la Garrotxa
Sala d’exposicions Hospici
Edifici Hospici
Sala d’actes (Hospici)
Ajuntament
Museu dels Volcans
Casa Trincheria
Escola de Música
Casal d’avis Sant Miquel
Teatre Municipal
Llar d’infants les Fonts
Arxiu Comarcal
Sala Torín
Llar d’infants Sant Pere Màrtir
Biblioteca Marià Vayreda
Escola Pla de Dalt
Llar d’Infants Morrot
CEIP Morrot
Robatori
Pavelló Poliesportiu
Pavelló Poliesportiu (nou pavelló)
Mod. JGL3_CC01

Pavelló pista entremament patinatge
Aulari Casa d’Oficis
Escola Malagrida
Escola Llar
Escola d’Adults
Casal d’avis Sant Roc
Estadi d’atletisme
Estadi d’atletisme (vestidors)
14

Consell de Cooperació
Piscina Municipal i bar
Fundació d’Estudis Superiors
Escola Bisaroques
Llar Infants Sant Miquel
Oficina de Turisme
La pallisa (Les Mates)
Cabana Les Mates (SOIL)
Museu Comarcal (magatzem Can Jombi)
Incendi
Policia Municipal
Can Jombi
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CINC MIL DOS-CENTS
CINQUANTA EUROS (5.250 €)+ IVA: MIL CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS (1102,50 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220
200220
200220
200220

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
16500 323 212001
16150 920 212001
16400 3331 212001
16330 3421 212001

Import
1905.80
1482.30
1976.40
988

Descripció
CC1
MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT
000
MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO
000
MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS000
MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS 000

CC2
000
000
000
000

CC3
000
000
000
000

CC4
000
000
000
000

Tercer.- FRANCESC VENTOLA GRABOLOSA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la
factura.
S’aprova per unanimitat.
8.6. - SERVEIS D'ACTUALITZACIÓ DE LES APLICACIONS AUTOCAD
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula.
8.7. - SERVEIS EXTRAORDINARIS DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I NETEJA
VIÀRIA
Núm. de referència

: X2016009841

Per Decret de l’Alcaldia de data 13 de maig de 2016 es va contractar amb l’empresa
“IGFA-URBASER, UTE” els serveis extraordinaris de recollida de reforç de deixalles
als barris per al dia 16 de maig de 2016 i per un import de 2.668,76 € + IVA.
I vist
l’expedient CC012016000211 i antecedents corresponents, la regidora
delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 13 de maig de 2016 relatiu a la
contractació a l’empresa “IGFA-URBASER, UTE” dels serveis extraordinaris de
recollida de reforç de deixalles als barris el proppassat dia 16 de maig de 2016 per un
import de 2.668,76 € + IVA.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRES
8.8. - ADQUISICIÓ ARMILLES ANTIBALES I FUNDES EXTERIORS PER LA
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CC5
000
000
000
000

CC6
000
000
000
000

POLICIA MUNICIPAL
Núm. de referència : X2016010959

Atès l’informe de la Policia Municipal signat pel Sotsinspector en cap, Sr. Ignasi López
i Clevillé amb el vist i plau del regidor delegat Sr. Josep Gelis i Guix on s’exposa que
dins la necessitat d’adquirir elements d’uniformitat per al 2016 hi ha armilles antibales i
fundes per portar-les exteriorment.
Que s’han demanat pressupostos a tres empreses: RAVELL SL, MAC UNIFORMES
SL i ELECTRONICA GIRONA 2012 SL, que s’adjunten al present informe i tot i que hi
ha múltiples armilles antibales al mercat s’ha estudiat de forma minuciosa els
productes oferts per les empreses subministradores amb la intenció de ser molt
selectius quant al material i la seva qualitat, per tant valorar no només el preu, sinó
sobretot el nivell de protecció, el pes, l’ergonomia i l’adaptació personalitzada a la talla
de cada agent.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000222 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.- Adquirir de RAVELL SL (B0807326-4) 8 armilles antibales de la marca BSST
SL1024 amb set BSST absorbers, amb les seves 8 fundes exteriors i les seves bosses
de transport i 5 fundes bicolor pels agents que van adquirir-les l’any passat i no en
disposen.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL CENT CINQUANTASET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (4.157,38 €) + IVA: VUIT-CENTS
SETANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS (873,05 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Despeses

Partida
16180 132 221040

Import
5030.43

Descripció
VESTUARI SERVEI SEGURETAT

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

Tercer.- RAVELL SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2016010966

En relació a l’expedient CPG22016000051 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 16/09 per un import total
de 237.815,68 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

S’aprova per unanimitat.
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Import
237815.68

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

10.1. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT GARROTXA RUGBY CLUB
Núm. de referència : X2016010719
En relació a l’expedient CPG12016000079 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 GARROTXA RUGBY CLUB amb NIF:
G17950528 per un import de 1.049,84 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
1049.84

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.2. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMPA IES BOSC DE LA COMA
Núm. de referència

: X2016010721

En relació a l’expedient CPG12016000079 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’AMPA IES BOSC DE LA COMA amb NIF:
G17447558 per un import de 175,20 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002
“CONVENIS ESPORTIUS“.
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
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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 Tipus
Partida
200220
Despeses 16330 341 480002

Import
175.20

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.3. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB CICLISTA INFANTIL OLOT
Núm. de referència

: X2016010723

En relació a l’expedient CPG12016000081 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 CLUB CICLISTA INFANTIL OLOT amb
NIF: G17309899 per un import de 510,82 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
510.82

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.4. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB CICLISTA OLOT
Núm. de referència

: X2016010726

En relació a l’expedient CPG12016000082 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
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l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CLUB CICLISTA OLOT amb NIF:
G17301987 per un import de 302,22 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002
“CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
302.22

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.5. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT INTEGRA ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS
INTELECTUALS
Núm. de referència

: X2016010727

En relació a l’expedient CPG12016000083 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 INTEGRA ASSOCIACIÓ DE
DISCAPACITATS INTELECTUALS amb NIF: G17035445 per un import de 217,90
euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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
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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 480002

Import
217.9

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.6. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT FUNDACIÓ UNIO ESPORTIVA OLOT
Núm. de referència

: X2016010729

En relació a l’expedient CPG12016000084 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 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA OLOT
amb NIF: G55203723 per un import de 2.585,02 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
Descripció
2585.02 CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.7. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA COR DE MARIA D'OLOT
Núm. de referència

: X2016010730

En relació a l’expedient CPG12016000085 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 FUNDACIÓ PRIVADA COR DE MARIA
D’OLOT amb NIF: G17717331 per un import de 681.48 euros, amb càrrec a la partida
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16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
681.48

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.8. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA TOMMY ROBREDO
Núm. de referència

: X2016010734

En relació a l’expedient CPG12016000086 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 FUNDACIÓ PRIVADA TOMMY
ROBREDO amb NIF: G55026355 per un import de 483.55 euros, amb càrrec a la
partida 16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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

Tipus

Partida

Import

Descripció

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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200220

Despeses 16330 341 480002

483.55

CONVENIS ESPORTIUS

000

000

000

000

000

000

S’aprova per unanimitat.
10.9. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT FOMENT DE LA PESCA ESPORTIVA D'OLOT
Núm. de referència

: X2016010735

En relació a l’expedient CPG12016000087 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 FOMENT DE LA PESCA ESPORIVA
D’OLOT amb NIF: G17281627 per un import de 469,88 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
469.88

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.10. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESCOLA LLAR LLUIS Mª MESTRES
Núm. de referència

: X2016010737

En relació a l’expedient CPG12016000088 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ESCOLA LLAR LLUIS Mª MESTRES amb
NIF: Q6755186A per un import de 230,10 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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.
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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 480002

Import
230.10

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.11. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESCOLA PIA
Núm. de referència

: X2016010738

En relació a l’expedient CPG12016000089 de 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’ ESCOLA PIA amb NIF: R1700058I per un
import de 3.472,02 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002 “CONVENIS
ESPORTIUS“.
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 480002

Import
Descripció
3472.02 CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.12. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESCOLA PIA
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Núm. de referència

: X2016010740

En relació a l’expedient CPG12016000090 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’ESCOLA PIA amb NIF: R1700058I per un
import de 437.49 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002 “CONVENIS
ESPORTIUS“.
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 480002

Import
437.49

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.13. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESCOLA HONGARESA D'ESGRIMA DE LA
GARROTXA
Núm. de referència

: X2016010744

En relació a l’expedient CPG12016000091 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’ ESCOLA HONGARESA D’ESGRIMA DE
LA GARROTXA amb NIF: G55181630 per un import de 510.82 euros, amb càrrec a la
partida 16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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
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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 480002

Import
510.82

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.14. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CEIP EL MORROT
Núm. de referència

: X2016010747

En relació a l’expedient CPG12016000092 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 CEIP EL MORROT amb NIF: Q1700573G
per un import de 461,89 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002
“CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
461.89

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.15. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CONSELL ESPORTIU DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2016010749

En relació a l’expedient CPG12016000093 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
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l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CONSELL ESPORTIU DE LA GARROTXA
amb NIF: G17091133 per un import de 574,22 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
574.22

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.16. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB VOLEIBOL OLOT
Núm. de referència

: X2016010750

En relació a l’expedient CPG12016000094 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 CLUB VOLEIBOL OLOT amb NIF:
G17153164 per un import de 4.563,71 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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
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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 480002

Import
Descripció
4563.71 CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.17. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS TAULA OLOT
Núm. de referència

: X2016010752

En relació a l’expedient CPG12016000095 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 CLUB TENIS TAULA OLOT amb NIF:
G17810458 per un import de 4.092,92 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
Descripció
4092.92 CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.18. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS OLOT
Núm. de referència

: X2016010755

En relació a l’expedient CPG12016000096 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 CLUB TENIS OLOT amb NIF: G17094319
per un import de 3.390,14 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002
“CONVENIS ESPORTIUS“.
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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 480002

Import
Descripció
3390.14 CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.19. - SUBVENCIÓ CLUB PATINATGE ARTISTIC OLOT
Núm. de referència

: X2016010757

En relació a l’expedient CPG12016000097 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 CLUB PATINATGE ARTISTIC OLOT amb
NIF: G17380981 per un import de 4.659,23 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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.
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Operació Referència
200230

Tipus
Partida
Despeses 16330 341 480002

Import
Descripció
4659.23 CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.20. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB PATI HOQUEI OLOT
Núm. de referència

: X2016010766

En relació a l’expedient CPG12016000098 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 CLUB PATI HOQUEI OLOT amb NIF:
G17349796 per un import de 4.563,71 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
4563.71

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.21. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB NATACIÓ OLOT
Núm. de referència

: X2016010770

En relació a l’expedient CPG12016000099 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 CLUB NATACIÓ OLOT amb NIF:
G17067398 per un import de 6.842,61 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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
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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 480002

Import
Descripció
6842.61 CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.22. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB HORSEBALL LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2016010772

En relació a l’expedient CPG12016000100 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 CLUB HORSEBALL LA GARROTXA amb
NIF: G17885294 per un import de 1.220,41 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

S’aprova per unanimitat.
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Import
Descripció
1220.41 CONVENIS ESPORTIUS

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

10.23. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB GIMNASTIC OSONA
Núm. de referència

: X2016010774

En relació a l’expedient CPG12016000101 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 CLUB GIMNASTIC OSONA amb NIF:
G62922224 per un import de 469,88 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002
“CONVENIS ESPORTIUS“.
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
200230

Tipus
Partida
Despeses 16330 341 480002

Import
469.88

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.24. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB DE FUTBOL SANT ROC
Núm. de referència

: X2016010777

En relació a l’expedient CPG12016000102 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 CLUB DE FUTBOL SANT ROC amb NIF:
G17248329 per un import de 1.493,34 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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 16330 341 480002

Import
Descripció
1493.34 CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.25. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB ESPORTIU TAEKWON D'OLOT
Núm. de referència

: X2016010778

En relació a l’expedient CPG12016000103 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 CLUB ESPORTIU TAEKWON D’OLOT
amb NIF: G55033138 per un import de 394,82 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
394.82

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.26. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB ESCACS OLOT
Núm. de referència

: X2016010781

En relació a l’expedient CPG12016000104 i vist l’expedient administratiu i antecedents
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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 CLUB ESCACS OLOT amb NIF:
G17251364 per un import de 3.042,17 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
Descripció
3042.17 CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.27. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB CICLISTA LEFA TEAM
Núm. de referència

: X2016010785

En relació a l’expedient CPG12016000105 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 CLUB CILISTA LEFA TEAM amb NIF:
G55183511 per un import de 510,82 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002
“CONVENIS ESPORTIUS“.
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
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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 480002

Import
510.82

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ESPORTIUS 000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.28. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB BASQUET OLOT
Núm. de referència

: X2016010786

En relació a l’expedient CPG12016000106 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 CLUB BASQUE OLOT amb NIF:
G17145913 per un import de 4.427,25 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
4427.25

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.29. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB ATLETISME OLOT-TERRA DE VOLCANS
Núm. de referència

: X2016010791

En relació a l’expedient CPG12016000107 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CLUB ATLETISME OLOT – TERRA DE
VOLCANS amb NIF: G55053136 per un import de 1.118,07 euros, amb càrrec a la
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partida 16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
1118.07

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.30. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB ATLETISME GARROTXA
Núm. de referència

: X2016010794

En relació a l’expedient CPG12016000108 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 CLUB ATLETISME GARROTXA amb NIF:
G17249103 per un import de 360,71 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002
“CONVENIS ESPORTIUS“.
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.

35

Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16330 341 480002

Import
360.71

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.31. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB ATLETIC OLOT
Núm. de referència

: X2016010796

En relació a l’expedient CPG12016000109 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 CLUB ATLÈTIC OLOT amb NIF:
G17538893 per un import de 811,03 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002
“CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
811.03

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

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

: X2016010797

En relació a l’expedient CPG12016000110 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 1.662,21 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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
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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 480002

Import
1662.21

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.33. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR PETIT
PLANÇÓ
Núm. de referència

: X2016010798

En relació a l’expedient CPG12016000111 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 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR
PETIT PLANÇÓ D’OLOT amb NIF: G17955550 per un import de 811,03 euros, amb
càrrec a la partida 16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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
200230

Tipus
Partida
Despeses 16330 341 480002

Import
811.03

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
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10.34. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GASTANT KEKS
Núm. de referència

: X2016010800

En relació a l’expedient CPG12016000112 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 ESPORTIVA GASTANT
KEKS amb NIF: G55031587 per un import de 510,82 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
510.82

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.35. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMPA IES LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2016010803

En relació a l’expedient CPG12016000113 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’ AMPA IES LA GARROTXA amb NIF:
G17329582 per un import de 455.79 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002
“CONVENIS ESPORTIUS“.
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
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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 480002

Import
455.79

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.36. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ ESPORTIVA AGRUPACIÓ
VETERANS
Núm. de referència

: X2016010808

En relació a l’expedient CPG12016000114 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 ESPORTIVA AGRUPACIÓ
VETERANS amb NIF: G17380981 per un import de 367,53 euros, amb càrrec a la
partida 16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
367.53

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.37. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR PETIT
PLANÇÓ D'OLOT
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Núm. de referència

: X2016010812

En relació a l’expedient CPG12016000115 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 ESPORTIVA ESCOLAR
PETIT PLANÇÓ D’OLOT amb NIF: G17955550 per un import de 596.09 euros, amb
càrrec a la partida 16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
596.09

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.38. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMPA CEIP MALAGRIDA
Núm. de referència

: X2016010817

En relació a l’expedient CPG12016000116 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ AMPA CEIP MALAGRIDA amb NIF:
G17139700 per un import de 535.09 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002
“CONVENIS ESPORTIUS“.
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.
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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 16330 341 480002

Import
535.09

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.39. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMIPA ESCOLA PLA DE DALT
Núm. de referència

: X2016010821

En relació a l’expedient CPG12016000117 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 AMIPA ESCOLA PLA DE DALT amb NIF:
G17160987 per un import de 425,29 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002
“CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
425.29

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.40. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMPA COL.LEGI PUBLIC SANT ROC
Núm. de referència

: X2016010830

En relació a l’expedient CPG12016000118
i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
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Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’AMPA COL.LEGI PUBLIC SANT ROC
amb NIF: G17228883 per un import de 455,79 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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
Import
Despeses 16330 341 480002 455.79

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.41. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMIPA ESCOLA VOLCA BISAROQUES
Núm. de referència

: X2016010839

En relació a l’expedient CPG12016000119 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’AMIPA ESCOLA VOLCA BISAROQUES
amb NIF: G17068834 per un import de 583,89 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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
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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 480002

Import
583.89

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.42. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT UNITED CRICKET CLUB
Núm. de referència

: X2016010840

En relació a l’expedient CPG12016000120 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 UNITED CRICKET CLUB amb NIF:
G55224828 per un import de 367,53 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002
“CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
367.53

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.43. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT SOCIETAT DE CAÇA D'OLOT I COMARCA
Núm. de referència

: X2016010841

En relació a l’expedient CPG12016000121 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 SOCIETAT DE CAÇA D’OLOT I
COMARCA amb NIF: G17161860 per un import de 333,42 euros, amb càrrec a la
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partida 16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
333.42

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.44. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT PARADISE CRICKET CLUB OLOT
Núm. de referència

: X2016010846

En relació a l’expedient CPG12016000122 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 PARADISE CRICKET CLUB OLOT amb
NIF: G55224695 per un import de 367,53 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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.
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Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16330 341 480002

Import
367.53

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.45. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT MOTO CLUB OLOT
Núm. de referència

: X2016010847

En relació a l’expedient CPG12016000123 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 MOTO CLUB OLOT amb NIF: G17415696
per un import de 435.76 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002
“CONVENIS ESPORTIUS“.
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 480002

Import
435.76

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.46. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT JOVENTUT SANT PERE MARTIR
Núm. de referència

: X2016010850

En relació a l’expedient CPG12016000124 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 JOVENTUT SANT PERE MARITR amb
NIF: G17392895 per un import de 1.902,72 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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
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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 480002

Import
1902.72

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
10.47. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VEINS DEL BARRI DEL
XIPRER
Núm. de referència

: X2016010851

En relació a l’expedient CPG12016000125 i
vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al ASSOCIACIÓ DE VEINS DEL BARRI DEL
XIPRER amb NIF: G55107437 per un import de 700,00 euros, amb càrrec a la partida
16.160.924.480003 “CONVENIS BARRIS“.
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 16160 924 480003

S’aprova per unanimitat.
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Import
700

Descripció
CONVENIS BARRIS

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

10.48. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VEINS VIVENDES
GARROTXA
Núm. de referència : X2016010853
En relació a l’expedient CPG12016000126 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 ASSOCIACIÓ DE VEINS VIVENDES
GARRTOXA amb NIF: G55128367 per un import de 800,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.160.924.480003 “CONVENIS BARRIS“.
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 16160 924 480003

Import
800

Descripció
CONVENIS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
10.49. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AAVV DEL BARRI SANT MIQUEL D'OLOT
Núm. de referència

: X2016010854

En relació a l’expedient CPG12016000127 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’ AAVV DEL BARRI DE SANT MIQUEL
amb NIF: G17145954 per un import de 1000,00 euros, amb càrrec a la partida
16.160.924.480003 “CONVENIS BARRIS“.
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
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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 16160 924 480003

Import
1000

Descripció
CONVENIS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
10.50. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AAVV I COMERCIANTS BARRI SANT FERRIOL
Núm. de referència

: X2016010855

En relació a l’expedient CPG12016000128 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 AAVV I COMERCIANTS BARRI SANT
FERRIOL amb NIF: G17597303 per un import de 1.400,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.160.924.480003 “CONVENIS BARRIS“.
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 16160 924 480003

Import
1400

Descripció
CONVENIS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
10.51. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ VEINS MASBERNAT I SANT
CRISTOFOR
Núm. de referència
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: X2016010856

En relació a l’expedient CPG12016000129 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 VEINS MASBERNAT I
SANT CRISTOFOR amb NIF: G17228305 per un import de 2.200,00 euros, amb
càrrec a la partida 16.160.924.480003 “CONVENIS BARRIS“.
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 16160 924 480003

Import
2200

Descripció
CONVENIS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
10.52. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ VEINS SANT ROC
Núm. de referència

: X2016010857

En relació a l’expedient CPG12016000130 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 VEINS SANT ROC amb
NIF: G17041658 per un import de 3.400,00 euros, amb càrrec a la partida
16.160.924.480003 “CONVENIS BARRIS“.
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.
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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
200230

Tipus
Partida
Despeses 16160 924 480003

Import
3400

Descripció
CONVENIS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
10.53. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ VEINS DE SANT FRANCESC
Núm. de referència

: X2016010859

En relació a l’expedient CPG12016000131 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 VEINS DE SANT
FRANCESC amb NIF: G17267741 per un import de 2.500,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.160.924.480003 “CONVENIS BARRIS“.
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 16160 924 480003

Import
2500

Descripció
CONVENIS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
10.54. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ VEINS PLA DE DALT EL
CASSES
Núm. de referència

: X2016010861

En relació a l’expedient CPG12016000132 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:
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1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ VENIS PLA DE DALT EL
CASES amb NIF: G17296278 per un import de 2.400,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.160.924.480003 “CONVENIS BARRIS“.
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 16160 924 480003

Import
2400

Descripció
CONVENIS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
10.55. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AV BARRI DEL MORROT - PLA DE BAIX
Núm. de referència

: X2016010863

En relació a l’expedient CPG12016000133 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 AV. BARRI DEL MORROT – PLA DE BAIX
amb NIF: G17312323 per un import de 3.300,00 euros, amb càrrec a la partida
16.160.924.480003 “CONVENIS BARRIS“.
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.
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5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16160 924 480003

Import
3300

Descripció
CONVENIS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
10.56. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AAVV VENIS DEL XIPRER I LES PLANOTES
Núm. de referència

: X2016010865

En relació a l’expedient CPG12016000134 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 AAVV VEINS DEL XIPRER ILES
PLANOTES amb NIF: G17665613 per un import de 3.000,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.160.924.480003 “CONVENIS BARRIS“.
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 16160 924 480003

Import
3000

Descripció
CONVENIS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
10.57. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE
L'HOSTAL DEL SOL
Núm. de referència

: X2016010866

En relació a l’expedient CPG12016000135 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 VEÏNS DEL BARRI DE
L’HOSTAL DEL SOL amb NIF: G55225874 per un import de 1.000,00 euros, amb
càrrec a la partida 16.160.924.480003 “CONVENIS BARRIS“.
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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 16160 924 480003

Import
1000

Descripció
CONVENIS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
10.58. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EIXAMPLE POPULAR
Núm. de referència

: X2016010867

En relació a l’expedient CPG12016000136 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 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EIXAMPLE
POPULAR amb NIF: G17276601 per un import de 600,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.160.924.480003 “CONVENIS BARRIS“.
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.
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Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16160 924 480003

Import
600

Descripció
CONVENIS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
10.59. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI
DESAMPARATS
Núm. de referència

: X2016010868

En relació a l’expedient CPG12016000137 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 VEÏNS BARRI
DESEMPARATS amb NIF: G17550468 per un import de 2.000,00 euros, amb càrrec a
la partida 16.160.924.480003 “CONVENIS BARRIS“.
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 16160 924 480003

Import
2000

Descripció
CONVENIS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
10.60. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ VEÏNS BONAVISTA
Núm. de referència

: X2016010869

En relació a l’expedient CPG12016000138 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 VEÏNS BONAVISTA amb
NIF: G17259714 per un import de 3.500,00 euros, amb càrrec a la partida
16.160.924.480003 “CONVENIS BARRIS“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
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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 16160 924 480003

Import
3500

Descripció
CONVENIS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
10.61. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE
BENAVENT
Núm. de referència

: X2016010870

En relació a l’expedient CPG12016000139 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 VEÏNS DEL BARRI DE
BENAVENT amb NIF: G17733569 per un import de 1.400,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.160.924.480003 “CONVENIS BARRIS“.
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 16160 924 480003

Import
1400

Descripció
CONVENIS BARRIS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000
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S’aprova per unanimitat.
10.62. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT JUNTA VEÏNAL DE BATET
Núm. de referència

: X2016010871

En relació a l’expedient CPG12016000140 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 JUNTA VEINAL DE BATET amb NIF:
G17706656 per un import de 2.150,00 euros, amb càrrec a la partida
16.160.924.480003 “CONVENIS BARRIS“.
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 16160 924 480003

Import
2150

Descripció
CONVENIS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
10.63. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AGRUPACIÓ DE LES PERSONES SORDES DE
LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2016010881

En relació a l’expedient CPG12016000141 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’ AGRUPACIÓ DE LES PERSONES
SORDES DE LA GARROTXA amb NIF: G17089103 per un import de 900,00 euros,
amb càrrec a la partida 16.600.2312.480006 “CONVENIS ACCIO SOCIAL“.
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.
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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 16600 2312 480006

Import
900

Descripció
CONVENIS ACCIO SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
10.64. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA
Núm. de referència

: X2016010887

En relació a l’expedient CPG12016000142 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 FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA amb
NIF: G17808098 per un import de 1.500,00 euros, amb càrrec a la partida
16.600.2312.480006 “CONVENIS ACCIO SOCIAL“.
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 16600 2312 480006

Import
1500

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACCIO SOCIAL 000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.65. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT MINUSVÀLIDS FÍSICS ASSOCIATS
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Núm. de referència

: X2016010894

En relació a l’expedient CPG12016000143 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’entitat MINUSVÀLIDS FÍSICS
ASSOCIATS amb NIF: G17053208 per un import de 3.200,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.600.2312.480006 “CONVENIS ACCIO SOCIAL“.
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 16600 2312 480006

Import
3200

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACCIO SOCIAL 000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.66. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ MANS PER L'ACCIÓ SOLIDÀRIA
Núm. de referència

: X2016010897

En relació a l’expedient CPG12016000144 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ MANS PER L’ACCIÓ
SOLIDÀRIA amb NIF: G6192965 per un import de 2.500,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.600.2312.480006 “CONVENIS ACCIO SOCIAL“.
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.
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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 16600 2312 480006

Import Descripció
2500 CONVENIS ACCIO SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
10.67. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT INTEGRA ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS
INTEL·LECTUALS
Núm. de referència

: X2016010899

En relació a l’expedient CPG12016000145 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 INTEGRA ASSOCIACIÓ DE
DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS amb NIF: G17035445 per un import de 3.500,00
euros, amb càrrec a la partida 16.600.2312.480006 “CONVENIS ACCIO SOCIAL“.
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 16600 2312 480006

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
3500 CONVENIS ACCIO SOCIAL 000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.68. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT HOSPITALITAT DE LA MARE DE DEU DE
LOURDES
Núm. de referència

: X2016010900

En relació a l’expedient CPG12016000146 i vist l’expedient administratiu i antecedents
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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’ HOSPITALITAT DE LA MARE DE DEU
DE LOURDES amb NIF: R1700115G per un import de 800,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.600.2312.480006 “CONVENIS ACCIO SOCIAL“.
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 16600 2312 480006

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
800
CONVENIS ACCIO SOCIAL 000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.69. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN D'OLOT
Núm. de referència

: X2016010901

En relació a l’expedient CPG12016000147 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 DE LA GENT GRAN
D’OLOT amb NIF: G17556754 per un import de 2.100,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.600.2312.480006 “CONVENIS ACCIO SOCIAL“.
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
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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 16600 2312 480006

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
2100 CONVENIS ACCIO SOCIAL 000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.70. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT GRUP DE DIALEG INTERRELIGIÓS D`OLOT
Núm. de referència

: X2016010908

En relació a l’expedient CPG12016000148 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 GRUP DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS
D’OLOT amb NIF: G55194591 per un import de 1000,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.600.2312.480006 “CONVENIS ACCIO SOCIAL“.
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 16600 2312 480006

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
1000 CONVENIS ACCIO SOCIAL 000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.71. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS
ESPLAI D'OLOT
Núm. de referència

: X2016010909

En relació a l’expedient CPG12016000149 de 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 DE PENSIONISTES I
JUBILATS ESPLAI D’OLOT amb NIF: G17563388 per un import de 500,00 euros,
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amb càrrec a la partida 16.600.2312.480006 “CONVENIS ACCIO SOCIAL“.
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 16600 2312 480006

Import Descripció
500
CONVENIS ACCIO SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
10.72. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT EL PARAIGUA
Núm. de referència

: X2016010910

En relació a l’expedient CPG12016000150 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 EL PARAIGUA amb NIF: G55157226 per
un import de 900,00 euros, amb càrrec a la partida 16.600.2312.480006 “CONVENIS
ACCIO SOCIAL“.
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.
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Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480006

Import Descripció
900
CONVENIS ACCIO SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
10.73. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS
COMARQUES GIRONINES
Núm. de referència : X2016010911
En relació a l’expedient CPG12016000151 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 DISCAPACITATS amb
NIF: G17380981 per un import de 700,00 euros, amb càrrec a la partida
16.600.2312.480006 “CONVENIS ACCIO SOCIAL“.
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 16600 2312 480006

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
700
CONVENIS ACCIO SOCIAL 000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.74. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ BANC DEL TEMPS DE LA
GARROTXA
Núm. de referència

: X2016010912

En relació a l’expedient CPG12016000152 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 BANC DEL TEMPS DE LA
GARROTXA amb NIF: G55159826 per un import de 500,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.600.2312.480006 “CONVENIS ACCIO SOCIAL“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
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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 16600 2312 480006

Import Descripció
500
CONVENIS ACCIO SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
10.75. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ D'AFECTATS DE SÍNDROME DE
FATIGA CRÒNICA I DE LA FIBROMIÀLGIA
Núm. de referència

: X2016010915

En relació a l’expedient CPG12016000153 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat 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’AFECTATS DE
SÍNDROME DE LA FATIGA CRÒNICA I DE LA FIBROMIÀLGIA amb NIF: G17851833
per un import de 700,00 euros, amb càrrec a la partida 16.600.2312.480006
“CONVENIS ACCIO SOCIAL“.
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
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Tipus

Partida

Import

Descripció

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6

200220

Despeses 16600 2312 480006

700

CONVENIS ACCIO SOCIAL 000

000

000

000

000

000

S’aprova per unanimitat.
10.76. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMIPA ESCOLA JOAN XXIII
Núm. de referència

: X2016010917

En relació a l’expedient CPG12016000154 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’ AMIPA ESCOLA JOAN XXIII amb NIF:
G17347113 per un import de 300,00 euros, amb càrrec a la partida
16.600.2312.480006 “CONVENIS ACCIO SOCIAL“.
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 16600 2312 480006

Import Descripció
300
CONVENIS ACCIO SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
10.77. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ MESQUITA ISLÀMICA AL
RAHMA DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2016010918

En relació a l’expedient CPG12016000155 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 MESQUITA ISLÀMICA AL
RAHMA DE LA GARROTXA amb NIF: G55240527 per un import de 500,00 euros,
amb càrrec a la partida 16.600.2312.480006 “CONVENIS ACCIO SOCIAL“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
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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 16600 2312 480006

Import
500

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACCIO SOCIAL 000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.78. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ FAMILIARS I AMICS
RESIDÈNCIA MONTSACOPA
Núm. de referència

: X2016010920

En relació a l’expedient CPG12016000156 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 FAMILIARS I AMICS
RESIDÈNCIA MONTSACOPA amb NIF: G17565987 per un import de 500,00 euros,
amb càrrec a la partida 16.600.2312.480006 “CONVENIS ACCIO SOCIAL“.
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
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Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480006

Import Descripció
500
CONVENIS ACCIO SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
10.79. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE DESOCUPTAS ACTIUS
GARROTXA 40 (ADAG 40)
Núm. de referència

: X2016010923

En relació a l’expedient CPG12016000157 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 DESOCUPATS
ACTIUS GARROTXA 40 (ADAG 40) amb NIF: G55165468 per un import de 1.400,00
euros, amb càrrec a la partida 16.600.2312.480006 “CONVENIS ACCIO SOCIAL“.
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 16600 2312 480006

Import
1400

Descripció
CONVENIS ACCIO SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
10.80. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMICS DELS NENES D'EDUCACIÓ ESPECIAL
Núm. de referència

: X2016010924

En relació a l’expedient CPG12016000158 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 DELS NENS D’EDUCACIÓ
ESPECIAL amb NIF: G17507021 per un import de 2.500,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.600.2312.480006 “CONVENIS ACCIO SOCIAL“.
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.
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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 16600 2312 480006

Import
2500

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACCIO SOCIAL 000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.81. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ VEÏNS MONTOLIVET
Núm. de referència

: X2016010927

En relació a l’expedient CPG12016000159 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 VEÏNS MONTOLIVET amb
NIF: G17254566 per un import de 1.500,00 euros, amb càrrec a la partida
16.600.924.480003 “CONVENIS BARRIS“.
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 16160 924 480003

Import
1500

Descripció
CONVENIS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
10.82. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I PROPIETARIS DEL
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NUCLI ANITC
Núm. de referència

: X2016011020

En relació a l’expedient CPG12016000160 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 VEÏNS I PROPIETARIS
DEL NUCLI ANTIC amb NIF: V17157454 per un import de 3.100,00 euros, amb càrrec
a la partida 16.160.924.480003 “CONVENIS BARRIS“.
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 16160 924 480003

Import
3100

Descripció
CONVENIS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
10.83. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT UNIÓ ESPORTIVA OLOT SAD
Núm. de referència

: X2016011119

En relació a l’expedient CPG12016000161 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 SAD amb NIF:
A17314840 per un import de 1766,00 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
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 16330 341 480002

Import
Descripció
1766.26 CONVENIS ESPORTIUS

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

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

: X2016010942

En relació a l’expedient CPG22016000050 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

IMPORT

Victor Payro Mian

300,00

S’aprova per unanimitat.
12.1. - CONSERVACIÓ I MILLORA D'URBANITZACIÓ I FERMS A LES VIES
PÚBLIQUES. ANY 2016.-Proposant aprovar.
Núm. de referència

: X2016010964

Vist que l’ajuntament es planteja la necessitat de planificar i executar actuacions
periòdiques destinades a la conservació i millora dels vials públics, obres que poden
correspondre a els ferms dels vials públics i els elements d’urbanització i xarxes de
serveis amb l’objecte de mantenir-hi les condicions funcionals pels quals han estat
planificats i executats.
Vist el projecte de conservació i millora d'urbanització i ferms a les vies públiques, any
2016 redactat pel director de l’àrea d’infraestructura i obra pública en data maig de
2016.
Vist que l'objecte és definir les obres de conservació i millora del ferm en uns vials i de
renovació dels elements d’urbanització en altres que inclou així mateix la millora de les
condicions d’accessibilitat.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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En relació a l’expedient UPOM2016000014, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el projecte de conservació i millora d'urbanització i ferms a les
vies públiques. any 2016, redactat pel director de l’àrea d’infraestructura i obra pública
en data maig de 2016.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT EN VORERES A DIVERSOS
CARRERS. ANY 2016.- Proposant aprovar.
Núm. de referència

: X2016011070

Vist que l’ajuntament es planteja la necessitat de planificar i executar actuacions
periòdiques destinades a la conservació i millora dels vials públics i promou plans
periòdics d’adequació puntual de supressió de barreres arquitectòniques en vials, que
poden incloure actuacions puntuals en passos de vianants o inclús l’adequació
d’itineraris en trams complerts de voreres.
Vist el projecte de millora d'accessibilitat en voreres a diversos carrers. Any 2016,
redactat pel director de l’àrea d’infraestructura i obra pública en data maig de 2016.
Vist que l'objecte d'aquest estudi és definir les obres de millora d’accessibilitat, a
diferents trams de la xarxa viària urbana en espai de voreres.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2016000016, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el projecte de millora d'accessibilitat en voreres a diversos
carrers. Any 2016, redactat pel director de l’àrea d’infraestructura i obra pública en
data maig de 2016.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
14.1. - PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA
ESPORTIVA DEL MORROT.- Proposant aprovar definitivament.
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Núm. de referència

: X2016007409

Vist que en data 14 d’abril de 2016 es va aprovar inicialment el projecte bàsic i
executiu d'edifici de serveis a la Zona Esportiva del Morrot redactat per
Unparelld’arquitectes (Eduard Callís i Guillem Moliner).
Vist que es va sotmetre a informació pública pel termini de quinze dies, d’acord amb
l’informe del lletrat d’urbanisme de 12 d’abril de 2016 de justificació de la tramitació
amb caràcter d’urgència i d’acord amb l’article 50 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú relatiu a la
tramitació d’urgència, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 75
de 20 d’abril de 2016), al tauler d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament,
Vist que ha transcorregut el termini d’exposició pública i no s’han presentat
al·legacions.
Vist l’informe de data 18 de maig de 2016 del director de l’àrea d’Infraestructura i Obra
Pública, senyor Ramon Prat Molas emès en sentit favorable en relació a l’aprovació
definitiva.
Vist l’art. 38.2 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2016000010, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte bàsic i executiu d'edifici de
serveis a la Zona Esportiva del Morrot redactat per Unparelld’arquitectes (Eduard
Callís i Guillem Moliner).
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DE DOS CAMPS
DOBLES POLIESPORTIUS (CAM-2) AMB PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA
ARTIFICIAL AL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DEL MORROT.- Proposant
aprovar definitivament.
Núm. de referència

: X2016007411

Vist que en data 14 d’abril de 2016 es va aprovar inicialment el projecte bàsic i
executiu per la construcció de dos camps dobles poliesportius (CAM-2) amb paviment
esportiu de gespa artificial al Complex Esportiu Municipal del Morrot redactat per
l’enginyer tècnic agrícola Víctor Payró Milan (E-Natura Enginyeria Ambiental SC).
Vist que es va sotmetre a informació pública pel termini de quinze dies, d’acord amb
l’informe del lletrat d’urbanisme de 12 d’abril de 2016 de justificació de la tramitació
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amb caràcter d’urgència i d’acord amb l’article 50 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú relatiu a la
tramitació d’urgència, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 75
de 20 d’abril de 2016), al tauler d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament
Vist que ha transcorregut el termini d’exposició pública i no s’han presentat
al·legacions.
Vist l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, senyor Ramon Prat
Molas de 6 de maig de 2016, emès en sentit favorable.
Vist l’art. 38.2 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2016000011, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte bàsic i executiu per la construcció
de dos camps dobles poliesportius (CAM-2) amb paviment esportiu de gespa artificial
al Complex Esportiu Municipal del Morrot redactat per l’enginyer tècnic agrícola Víctor
Payró Milan (E-Natura Enginyeria Ambiental SC).
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
16.1. - ESTUDI DE GESTIÓ DELS CAMPS POLIESPORTIUS DE LA ZONA
ESPORTIVA DEL PLA DE BAIX.- Proposant aprovar.
Núm. de referència

: X2016011018

Per part del coordinador d’Instal·lacions Esportives de l’Ajuntament d’Olot, s’ha
redactat l’estudi de gestió dels camps poliesportius de la zona esportiva del Pla de
Baix, en compliment del que preceptua el Pla d’Instal·lacions Esportives de Catalunya.
D’acord amb el contingut en el citat Pla, l’obtenció de l’ìnforme tècnic favorable a
l’estudi esmentat i al projecte executiu de construcció de la zona esportiva, és requisit
imprescindible per poder optar, en el seu dia, a la sol·liciutd i corresponent obtenció de
l’ajut econòmic de la Generalitat.
En relació a l’expedient UPOM2016000015, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures
i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’estudi de gestió dels camps poliesportius de la zona esportiva del
Pla de Baix, redactat pel coordinador d’Instal·lacions Esportives de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Sol·licitar del Servei d’Equipaments Esportius de la Secretaria General de
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l’Esport de la Generalitat de Catalunya, l’emissió de l’informe tècnic en relació al citat
estudi de gestió així com del projecte executiu de construcció corresponent.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per a l’executivitat dels presents acords.
Quart.- Trametre un exemplar de l’Estudi de gestió i del Projecte executiu a la
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, Avinguda dels Païssos
Catalans s/n - 08950 Esplugues de Llobregat.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A CLÍNICA DENTAL AL CARRER VERGE DE
FÀTIMA, 2.
Núm. de referència

: X2016006112

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 OMA32016000045 en data
registre entrada 18/03/2016
a: ****
per a: ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A CLÍNICA DENTAL
situada a: C VERGE DE FÀTIMA N.0002
U.T.M : 7300801
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: CRL2016800050
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: 110730.72 euros
Base liquidable (3)
Drets
110730.72 3432.65

% bonificació
-50%

Drets definitius
1716.33

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
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Euros
2021.23

Taxes Total Drets
304.90
2021.23

Per Garanties (4)

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. 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 i/o requisits que puguin
determinar-se en la tramitació de l’expedient d’obertura de l’activitat.
3. Caldrà complir l’establert al Reial Decret 1085/2009, de 3 de juliol, pel que fa a les
condicions de la sala de raig x prevista en el projecte.
4. En aplicació dels criteris de la Taula d’accessibilitat a les activitats a Catalunya,
s’admet la ubicació de la porta d’entrada del local a l’extrem de la rampa, sense
replà de separació, sempre que a l’exterior hi hagi un timbre accessible, ateses les
limitacions d’espai interior i les característiques de l’activitat.
5. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l'obra.
6. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de
descàrrega que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia
Municipal per tal de preveure la senyalització necessària.
7. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la
via pública. .
S’aprova per unanimitat.
17.2. - INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR AL CARRER
FRANCESC MONSALVATGE, 1
Núm. de referència

: X2016002276

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 OMA32016000015 en data
registre entrada 03/02/2016
a: ****
per a: INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR
situada a: C FRANCESC MONSALVATJE N.0018
U.T.M : 7404207
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: CRL2016800049
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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: 29358.37 euros
Base liquidable (3) Drets
29358.37 910.11

% bonificació
0

Drets definitius
910.11

Taxes
62.85

Total Drets
972.96

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
972.96
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. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat pel contractista assumint
la responsabilitat de l’execució de l’obra.
2. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l'obra.
3. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de
descàrrega que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia
Municipal per tal de preveure la senyalització necessària.
S’aprova per unanimitat.
18.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I DELS
DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 27 D'ABRIL I 12 DE MAIG DE 2016
RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT.
Núm. de referència

: X2016010849

En relació a l’expedient AG012016000020, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció del següent acord:
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els
dies 27 d’abril i 12 de maig de 2016 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es
relacionen a continuació:
Tràmit
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Nom / comercial

Concepte

Adreça

Decret

Obertura

Perruqueria
Gurpreet

Perruqueria

C/Rei Martí l’Humà 9, B
14

Declaració
27/04/2016

Obertura

CUP

Seu social

Pg. Blay 19 baixos

27/04/2016

Obertura
(Trasllat
des
d’un altre local)

Tapis.ser

Tapisseria
i
complements
de la llar

Av. Onze de Setembre 8

02/05/2016

Obertura
(Trasllat
des
d’un altre local)

Matalasseria
Reixach

Venda
matalassos
i
complements
llar

C/Notari Closells 11 B 2

10/05/2016

Obertura

Ingening
Creacions

Fabricació
maquinària

C/Grècia 4

10/05/2016

Baixa

Cristalbox

Taller mecànic
de reparació de
vidres

Av. Reis Catòlics 25

10/05/2016

Retorn import
subvenció

Diputació
Girona

Retorn
diferencial
bestreta
subvenció
District Heating

Projecte XEC

12/05/2016

de

de

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 dos quarts i cinc minuts de nou, 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

LA SECRETÀRIA
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