ACTA NÚM. 4
JUNTA DE GOVERN LOCAL
2 DE FEBRER DE 2017
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 2 de febrer de 2017, 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
Srss. Montserrat Torras i Surroca, Mercè Traveria Costa.
També hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, la Sra. Anna Descals Tresserras i
el Sr. Xavier García Zabal.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, la Secretària General, 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
darrera Junta, celebrada el dia 26 de gener:
- el mateix dia 26 de gener, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el M.
Hble. President de la Generalitat, Carles Puigdemont.
- el dia 27 de gener va assistir a l’acte d’enterrament de l’exregidor i exdiputat al
Parlament MARÇAL CASANOVAS I GUERRI, pare de la regidora Clara Casanovas.
Comenta que lamenta molt la seva pèrdua i que tal com ja va manifestar en el darrer
Ple, dóna el més sentit condol als seus familiars.
- el dia 28 de gener al matí, va assistir a l’acte de presentació de la Fira del Farro que
va tenir lloc a la Plaça Mercat i al vespre, va participar del Sopar de la Cavalcada de
Reis.
- i finalment el dia 30 de gener es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del
Consell de Direcció del Consell català de la Salut.
3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
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ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.
4.1. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
PER A L'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS
VEÏNALS PER A L'ANY 2017
Núm. de referència

: X2017002212

Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les
entitats veïnals del municipi per tal que s’organitzin activitats que fomentin la identitat
dels barris, que en tinguin en compte la diversitat de la seva gent i facilitin la
participació, així com que es dinamitzin els equipaments de barri.
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignat en la partida
17160.924.48003 Convenis barris, un import de 53.000 euros per a l’atorgament de
subvencions a les entitats veïnals.
Vist el que preveuen els articles 22 de la LLei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vist l’expedient SG092017000001 i antecedents corresponents, la regidora delegada
de Barris i Cooperació, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva per a
l’organització, participació i
desenvolupament d’activitats veïnals que per a l’any 2017.
Es fixa en un import màxim a concedir de 53.000 euros amb càrrec a la partida
17160.924.48003 Convenis barris del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2017.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 17160 924 480003

Import
53000

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 000 000 000 000 000

Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar
reclamacions.
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense
necessitat de cap més tràmit.
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de
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subvencions d’entitats veïnals per l’any 2017, amb el benentès que aquesta no tindrà
eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades.
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta
convocatòria.
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil
següent.
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es
considerarà desestimada la petició.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I LA
COHESIÓ SOCIAL PER A L'ANY 2017
Núm. de referència

: X2017002217

Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les
entitats del municipi per tal que s’organitzin activitats que fomentin el coneixement de
l’entorn social, promoguin la convivència i la participació social dels diferents col·lectius
i que combatin l’exclusió, la marginació i les desigualtats.
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignat en la partida
17600.2312.48006 Subvencions acció social, un import de 24.000 euros per a
l’atorgament de subvencions a les entitats veïnals.
Vist el que preveuen els articles 22 de la LLei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vist l’expedient SG092017000002 i antecedents corresponents, el regidora delegat
de Benestar Social i Drets Civils, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva per a
l’organització, participació i
desenvolupament d’activitats que promoguin la inclusió i la cohesió social per a l’any
2017.
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Es fixa en un import màxim a concedir de 24.000 euros amb càrrec a la partida
17600.2312.48006 Subvencions acció social del pressupost de l’Ajuntament de l’any
2017.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 17600 2312 480006

Import
24000

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 000 000 000 000 000

Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar
reclamacions.
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense
necessitat de cap més tràmit.
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de
subvencions d’entitats veïnals per l’any 2017, amb el benentès que aquesta no tindrà
eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades.
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta
convocatòria.
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil
següent.
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es
considerarà desestimada la petició.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS QUE FOMENTIN LA COOPERACIÓ,
L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT I ARTICULACIÓ DE
LES ENTITATS LOCALS PER A L'ANY 2017
Núm. de referència

: X2017002222

Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les
entitats del municipi per tal que s’organitzin projectes de cooperació; activitats que
sensibilitzin la ciutadania sobre la realitat de les desigualts, la igualtat de gènere, la
diversitat cultural; i activitats que enforteixin i articulin les entitats locals que treballen
per la cooperació, la solidaritat i la justícia social i projectes.
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignat en la partida 17600 2312
480043 Subvencions cooperació, un import de 30.000 euros per a l’atorgament de
subvencions a les entitats veïnals.
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Vist el que preveuen els articles 22 de la LLei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vist l’expedient SG092017000001 i antecedents corresponents, el regidor delegat de
Benestar Social i Drets Civils, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva per a
l’organització, participació i
desenvolupament d’activitats
que fomentin la cooperació, l'educació pel
desenvolupament, l'enfortiment i articulació de les entitats locals per a l’any 2017.
Es fixa en un import màxim a concedir de 30.000 euros amb càrrec a la partida 17600
2312 480043 Subvencions cooperació del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2017.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 17600 2312 480043

Import
30000

Descripció
SUBVENCIONS COOPERACIO

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 000 000 000 000 000

Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar
reclamacions.
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense
necessitat de cap més tràmit.
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de
subvencions d’entitats veïnals per l’any 2017, amb el benentès que aquesta no tindrà
eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades.
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta
convocatòria.
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil
següent.
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es
considerarà desestimada la petició.
S’aprova per unanimitat.
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7.1. - APROVACIÓ DE LES BASES PER SOL.LICITUDS DE SUBVENCIÓ
ACTIVITATS CULTURALS 2017
Núm. de referència

: X2017002130

Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les
entitats culturals del municipi en tant que es fomenta l’organització, participació i
desenvolupament de les activitats culturals 2017.
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignats en la partida 17 400 334
480020 Subvencions Activitats Ciutadanes un import de 100.000,00 euros per a
l’atorgament de subvencions a les entitats culturals.
Vist el que preveuen els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
En relació a l’expedient CU022017000001 de Cultura, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva per a entitats culturals que per a l’anualitat
2017 es fixa en un import màxim a concedir de 100.000,00 euros amb càrrec a la
partida 17 400 334 480020 Subvencions Activitats Ciutadanes del pressupost de
l’Ajuntament de l’any 2017.
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar
reclamacions.
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense
necessitat de cap més tràmit.
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de
subvencions de cultura per l’any 2017, amb el benentès que aquesta no tindrà eficàcia
ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades.
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb
l’article 20.8 de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta
convocatòria.
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil
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següent.
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es
considerarà desestimada la petició.
Operació Referència
200200

Tipus
Despeses

Partida
Import
17400 334 480020 100000.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 099 164 065 014 008

S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
PER A L'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE
L'ACTIVITAT D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE PER L'ANY 2017
Núm. de referència

: X2017002048

Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les
entitats juvenils del municipi en tant que es fomenta la realització d’activitats que
promouen l’educació especialment entre la població juvenil.
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignat en la partida 17 320 3372
480022 Subvencions Joventut
un import de 34.900€ per a l’atorgament de
subvencions a les entitats.
Vist el que preveuen els articles 22 de la LLei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
En relació a l’expedient ED032017000001 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva per a entitats juvenils que per a l’anualitat 2017
es fixa en un import màxim a concedir de 34.900 euros amb càrrec a la partida 17 320
3372 480022 Subvencions Joventut del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2017.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 17320 3372 480022

Import
34900

Descripció
SUBVENCIONS JOVENTUT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 000 000 000 999 999

Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar
reclamacions.
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense
necessitat de cap més tràmit.
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Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i
desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure per a l’any 2017, amb el ben
entès que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat
definitivament aprovades.
Quart..- comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, Un cop les bases hagin
quedat aprovades definitivament, a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(BDNS) D’acord amb l’article 20.8 de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, aquesta comunicació de l’obertura de la convocatòria de les
subvencions a la Base Nacional de Subvencions serà prèvia a qualsevol altra
publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil
següent.
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es
considerarà desestimada la petició.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ
DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A
L’ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
ESPORTIVA, PER A LA TEMPORADA 2016-2017
Núm. de referència

: X2017002102

En relació a l’expedient SP022017000001 , vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les
entitats esportives del municipi en tant que es fomenta l’organització, participació i
desenvolupament de l’activitat esportiva.
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignat en la partida 17-330-341480002-SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES un import de 75.000,00 € per a
l’atorgament de subvencions a les entitats esportives.
Vist el que preveuen els articles 22 de la LLei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vist l’expedient administratiu número SP022016000001 i antecedents corresponents,
Ela regidora delegada d’Esports i Lleure, proposa a la Junta de Govern Local,
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l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva per a l'organització, participació i
desenvolupament de l'activitat esportiva per a la temporada 2016/2017, es fixa en un
import màxim a concedir de 75.000,00 € euros amb càrrec a la partida 17-330-341480002-SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES del pressupost de l’Ajuntament de
l’any 2017.
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar
reclamacions.
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense
necessitat de cap més tràmit.
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de
subvencions per l’any 2017, amb el ben entès que aquesta no tindrà eficàcia ni es
publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades.
Quart..- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, Un cop les bases hagin
quedat aprovades definitivament, a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
D’acord amb l’article 20.8 de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, aquesta comunicació de l’obertura de la convocatòria de les
subvencions a la Base Nacional de Subvencions serà prèvia a qualsevol altra
publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar a
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil
següent.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 17330 341 480002

Import
75000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 000 000 000 045 000

S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ
LABORAL TEMPORAL D'UN TÈCNIC PER DINAMITZAR UN PROJECTE
D'INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA SOCIAL A LA GARROTXA
Núm. de referència: X2017001932

Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i que l’Ajuntament d’Olot ha
presentat sol·licitud de subvenció del projecte PECT Girona Ecosistema Innovador:
estructuració i dinamització dels ecosistemes innovadors sectorials estratègics de la
província de Girona presentada per la Diputació de Girona en el marc de la
convocatòria del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril.
Atesa la necessitat de contractar temporalment un/a tècnic/a per dinamitzar el
projecte esmentat un cop es rebi la resolució favorable.
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En relació a l’expedient RH122017000002, la regidora delegada d’Organització,
Innovació i Atenció del ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació
laboral temporal d’un/a tècnic/a, grup A2, adscrit a l’àrea de Progrés Econòmic, per
dinamitzar el projecte PECT Girona Ecosistema Innovador: estructuració i dinamització
dels ecosistemes innovadors sectorials estratègics de la província de Girona,
mitjançant concurs oposició en torn lliure.
Segon.- Publicar al BOP de Girona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i a la
pàgina web www.olot.cat (convocatòries de personal).
S’aprova per unanimitat.
11.- DONAR COMPTE DE DIVERSOS DECRETS DE RETRIBUCIÓ DE PERSONAL
La Junta de Govern Local acorda deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia.
12.1. - APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES A L'ELABORACIÓ D'UNA DIAGNOSI
D'ACTUACIÓ SOBRE EL NUCLI ANTIC
Núm. de referència

: X2017002203

Vist l’expedient CCS12017000003 i antecedents corresponents, la regidora delegada
de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar, mitjançant procediment obert i simplificat, l’adjudicació de
elaboració d'una diagnosi d'actuació sobre el nucli antic.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que regiran l’esmentada licitació, el tipus de la qual és de
65.000 euros (53.719,01 + 11.280,99 IVA).
Tercer.- L’anunci de la convocatòria de licitació es publicarà al Perfil del Contractant.
Quart.- Aprovar la despesa prevista per al servei: CINQUANTA-TRES MIL SETCENTS DINOU EUROS AMB UN CÈNTIM (53.719,01) + IVA: ONZE MIL DOS-CENTS
VUITANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (11.280,99)
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Import
Despeses 17140 1521 60905 65000

Descripció
ACTUACIONS NUCLI ANTIC (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
12.2. - CONVALIDAR DECRET SERVEIS DE SEGURETAT DEPENDÈNCIES DE
L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Núm. de referència

: X2017001744

Per Decret de la regidora-delegada de Participació, Transparència i Govern Obert de
data 26 de gener de 2017 es va contractar a l’empresa “Federal Vigilancia i Seguretat
SA” el servei de seguretat de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per un termini des de l’1 de
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febrer al 31 de desembre de 2017 i per un import de 10.026,97 € (IVA inclòs).
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000449 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
CONVALIDAR el Decret de data 26 de gener de 2017 de contractació a l’empresa
“Federal Vigilancia i Seguretat SA” el servei de seguretat de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà per un termini des de l’1 de febrer al 31 de desembre de 2017 per un import
de 10.026,97 € (IVA inclòs).
S’aprova per unanimitat.
12.3. - MODIFICAR LA CONCESSIÓ D'UN ESTABLIMENT COMERCIAL SITUAT AL
CARRER DOCTOR FÀBREGA - PLAÇA HOSPITAL

La Junta de Govern Local acorda deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia.
13.1. - APROVAR RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2017002080

En relació a l’expedient CPG22017000008 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 annex núm 17/004 per un import de
37.497,23 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
37497.23

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 000 000 000 000 000

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

: X2017002086

En relació a l’expedient CPG22017000009 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
RUBAU TARRES SAU
PUIG ALDER, SL
GURBTEC TELECOM SL
RIUS ARTESA SLU

IMPORT
6.761,68
2.368,03
300,00
300,00

S’aprova per unanimitat.
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15.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE D'INICIATIVES
TURÍSTIQUES
Núm. de referència

: X2017002172

En relació a l’expedient CPG12017000002 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 la subvenció, prevista nominativament en el pressupost de
2017, al CENTRE D’INICIATIVES TURÍSTIQUES amb NIF: G17058983 per un import
de 27.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.200.3382.480017 “SUBVENCIÓ CIT“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
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, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació 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
1700114001

Tipus
Partida
Despeses 17200 3382 480017

Import
27000

Descripció
SUBVENCIO CIT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
15.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE
PROTECCIÓ CIVIL D'OLOT
Núm. de referència

: X2017002182

En relació a l’expedient CPG12017000003 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 la subvenció, prevista nominativament en el pressupost de
2017, a l’ ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL amb NIF:
G17751090 per un import de 17.500,00 euros, amb càrrec a la partida
17.180.135.480030 “SUBVENCIÓ PROTECCIÓ CIVIL“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
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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, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació 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
1700115001

Tipus
Partida
Import
Despeses 17180 135 480030 17500

Descripció
SUBVENCIO PROTECCIO CIVIL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
16.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE
D'INICIATIVES TURÍSTIQUES
Núm. de referència

: X2017002178

En relació a l’expedient CPG22017000010 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:
Procedir a la bestreta de 11.000,00 euros a l’ Entitat Centre d’Iniciatives Turístiques en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 27.000,00
euros, destinada a l’activitat Carnaval 2017, aprovada per la Junta de Govern Local de
data 2/02/2017.
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la
subvenció.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 17400 3382 480016

Import
11000

Descripció
SUBVENCIO CENTRE CATOLIC

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
17.1. - LEGALITZACIÓ D'OBRES D'ADEQUACIÓ DE NAU PER A FUSTERIA AL
CARRER CONFLENT, 3.
Núm. de referència : X2016006563

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:
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CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient OMA32016000050 en data
registre entrada
a : ****
per a: LEGALITZACIÓ D'OBRES D'ADEQUACIÓ DE NAU PER A FUSTERIA
situada a: C CONFLENT N.3
U.T.M : 8623113
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: CRL2017800008
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: 70767.00 euros
1 Connexions desguassos industrial o comercial
1 Guals
1 Rètols
Base liquidable (3)
Drets
70767.00 2496.28

% bonificació
0

Drets definitius
2496.28

Taxes Total Drets
304.90
2801.18

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
2801.18
0

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 3 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 2 mesos.
1. Es condiciona aquesta llicència de legalització de les obres d’adequació de l’edifici
per a l’ús industrial de fusteria a a retirada dels coberts situats en el pati de parcel·la
no edificable en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de
concessió de la llicència.
2. Aquesta llicència legalitza amb caràcter provisional la sitja col·locada al pati de
parcel·la no edificable (segons l’article 331.2 del POUM) vist que al projecte es
justifica que és un element imprescindible pel procés industrial de l’empresa i que és
inviable traslladar-la al sòl edificable.
S’aprova per unanimitat.
17.2. - INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ AL
CARRER FONTANELLA, 25.
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Núm. de referència

: X2016026926

Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, No requereix la
condició legal de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament
dels drets liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents del Decret
179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
s’acorda:
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32016000144 en data
registre entrada 24/11/2016
a: BASSOLS ENERGIA SA
per a: INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ
situada a: C FONTANELLA N. 25
U.T.M : 8000915
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: CRL2017800009
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: 2940.51 euros
Base liquidable (3)
2940.51

Drets
91.16

% bonificació
0

Drets definitius
91.16

Taxes Total Drets
26.80
117.96

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
117.96
0

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 6 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.
1. Aquesta llicència s’atorga a títol provisional i amb caràcter de a precari. Els
usos hauran de cessar i les obres s’hauran d’enderrocar, sense dret a
indemnització, quan l’administració ho acordi.
2. Es condiciona la llicència a la construcció d’una rampa al lateral del centre de
transformació d’accés a la zona d’aparcament, que haurà de tenir una amplada
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d’1,20 m. També caldrà construir un mur de tanca per impedir l’accés a l’espai
residual situat entre l’ET i la tanca de fons de la parcel·la. Aquest mur es formarà
amb els mateixos materials de la tanca existent i haurà de tenir la mateixa alçada.
S’aprova per unanimitat.
17.3.- CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL SENSE ÚS DETERMINAT A
L’AVINGUDA EUROPA, 34
La Junta de Govern Local acorda deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a un quart de nou del matí, i per a constància del que s’hi ha
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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LA SECRETÀRIA

