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ACTA NÚM. 14 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

13 D’ABRIL DE 2017 
 

A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 13 d’abril 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, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach. Excusen la seva 
assistència els Srs. Josep Guix Feixas, Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa. 
 
També hi assisteix com a regidora delegada expressament convidada 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, la Sra. 
Mercè Traveria Costa. 
 
Hi assisteix, com a regidora de l’oposició, la Sra. Anna Descals Tresserras. 
 
Actua com a secretària, el Secretari accidental, Sr. Miquel Torrent Compte. 
 
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, el Secretari accidental llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per 
unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 

El Sr. Alcalde  comenta les reunions de treball i els actes als quals ha assistit des de la 
darrera Junta, celebrada el dia 6 d’abril:  
 
- el mateix dia 6 d’abril es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió del  
Cercle de Salut, que va tenir lloc a la seu del Col·legi d’Enginyers.   
 
- el dia 7 d’abril va assistir a l’acte de presentació del mural del Follet, ubicat a 
l’entrada de Consultes Externes de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i a 
continuació va assistir a la xerrada sobre l’Economia i l’Empresa a la República 
Catalana que va tenir lloc als Cinemes Olot i que va comptar amb la presència del Sr. 
Pere Aragonès, Secretari General d’Economia del Govern de Catalunya.   
 
- el dia 8 d’abril al matí, va efectuar una visita als nous camps de futbol del carrer 
França, amb representants dels diferents equips de futbol base de la ciutat que varen 
voler. I al capvespre, va assistir a la presentació del conte de la faràndula, titulat “Hi 
havia una vegada, en Batoies de Batet” que va tenir lloc davant de Sant Esteve.  
 
- el dia 12 d’abril va nomenar tres ambaixadors nous : dos aeronàutics que resideixen 
a Berlín i un biòleg que resideix a Rumania; va assistir a la reunió del Patronat de la 
FES i seguidament,  a la presentació de la Memòria del CASG que va tenir lloc a 
l’Ajuntament d’Argelaguer.  
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3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 

ELS BUTLLETINS OFICIALS 
 
Tot seguit el Secretari accidental 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. - MERCAT SETMANAL.- ACCEPTAR LA RENUNCIA A LA PARADA DEL 
MERCAT SETMANAL NÚM. MS0001, DESTINADA A LA VENDA DE 

CORTINATGES I CATIFES. 
 
Núm. de referència : X2017008832     
 
Vista la instància presentada en data 5 d’abril de 2017 (Registre General DINAMIG 
núm. 110/2017) per la Sra. ****, en la que demana que es doni per extingida 
l’autorització de la parada del mercat setmanal núm. MS0001, de 8 metres, destinada 
a la venda de cortinatges i catifes. 
 
De conformitat amb els articles 4 i 17 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària i vist l'expedient administratiu IM022017000017 i antecedents 
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat 
de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- ACCEPTAR la renúncia de la Sra. **** (****), a la parada del mercat setmanal 
núm. MS0001, destinada a la venda de cortinatges i catifes, amb efectes d’1 d’abril de 
2017. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA 

POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE MARÇ DE 2017 
 
Núm. de referència : X2017008322     
 

Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 3 d’abril de 
2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000058 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 de març de 2017: 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

****  Març 2017 5 Nocturnitat 56,95 

****  Març 2017 7 Nocturnitat 79,73 

****  Març 2017 5 Nocturnitat 56,95 
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****  Març 2017 7 Nocturnitat 79,73 

****  Març 2017 6 Nocturnitat 68,34 

****  Març 2017 7 Nocturnitat 55,23 

****  Març 2017 5 Nocturnitat 39,45 

****  Març 2017 7 Nocturnitat 55,23 

****  Març 2017 7 Nocturnitat 55,23 

****  Març 2017 5 Nocturnitat 39,45 

****  Març 2017 5 Nocturnitat 39,45 

****  Març 2017 4 Nocturnitat 31,56 

****  Març 2017 4 Nocturnitat 31,56 

****  Març 2017 4 Nocturnitat 31,56 

****  Març 2017 5 Nocturnitat 39,45 

****  Març 2017 5 Nocturnitat 39,45 

****  Març 2017 6 Nocturnitat 47,34 

****  Març 2017 7 Nocturnitat 55,23 

****  Març 2017 5 Nocturnitat 39,45 

****  Març 2017 7 Nocturnitat 55,23 

****  Març 2017 7 Nocturnitat 55,23 

****  Març 2017 6 Nocturnitat 47,34 

****  Març 2017 7 Nocturnitat 55,23 

****  Març 2017 7 Nocturnitat 55,23 

TOTAL  140  1.209,60 € 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina d’abril de 2017 amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17180  132  121031 1209.6 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE MARÇ DE 2017 

 
Núm. de referència : X2017008337     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 3 d’abril del 
2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000059 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes de març de 
2017. 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei Hores Import (€) 



 4 

****   
04/03/2017 REFORÇ TORN. CARNAVAL D'OLOT 9,00 148,23 
12/03/2017 REFORÇ TORN. P4 2,00 32,94 
   
****   
18/03/2017 REFORÇ TORN.  5,25 86,47 
   
****   
04/03/2017 CARNESTOLTES.  8,25 135,88 
18/03/2017 REFORÇ TORN.  5,25 86,47 
   
****   
04/03/2017 CARNESTOLTES.  8,25 135,88 
19/03/2017 REFORÇ TORN.  5,25 86,47 
   
****   
04/03/2017 CARNESTOLTES.  8,25 135,88 
19/03/2017 REFORÇ TORN.  5,25 86,47 
   
****   
04/03/2017 CARNESTOLTES.  8,25 135,88 
   
****   
04/03/2017 CARNESTOLTES.  8,25 135,88 
   
****   
04/03/2017 CARNESTOLTES.  8,25 135,88 
   
****   
04/03/2017 CARNESTOLTES.  8,25 135,88 
26/03/2017 ACTE ESPORTIU. MITJA MARATÓ I CURSA 10 KM. 6,00 98,82 
   
****   
11/03/2017 REFORÇ TORN. OBRES SERRA GINESTA 6,25 102,94 
26/03/2017 ACTE ESPORTIU. MITJA MARATÓ I CURSA 10 KM. 6,00 98,82 
   
****   
04/03/2017 CARNESTOLTES.  8,25 135,88 

TOTAL 116,25 1.914,67 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17180  132  130012 1914.67 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT180 008 999 999 999 999 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 
LES OFICINES PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE MARÇ DE 2017 

 
Núm. de referència : X2017008345     
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En relació a l’expedient RH132017000060 i antecedents corresponents, i atès el vist-i-
plau de la responsable de l’OAC, del cap d’Infraestructura i Urbanisme, del 
responsable d’informàtica i l’informe NI022017000222 de la cap de progrés econòmic, 
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 durant el mes de 
febrer i març de 2017: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis Import €) 

****  OAC 11/03/17 Casament 43,56 
****  Infraestructura-

Urbanisme 
11/03/17 Casament 40,40 

****  Infraestructura-
Urbanisme 

Gener i febrer Feines d’infraestructura i urbanisme 279,60 

****  Informàtica Febrer i març 
Adaptació xarxa a la nova configuració 
VLAN’s (servidors, antenes i altres) 259,05 

****  OAC 16/03/17 Procés de formació de tràmits 28,82 
****  Progrés econòmic 07/03/17 

Vigilància sala: Sessió formativa sobre 
els canvis en la gestió de l’IVA 32,36 

****  Progrés econòmic 16,18,19/03/17 Fira de l‘embotit 119,93 
****  Progrés econòmic 18 i 19/03/17 Fira de l‘embotit 105,50 
****  Progrés econòmic 18 i 19/03/17 Fira de l‘embotit 84,40 
****  Progrés econòmic 30/03/17 

Vigilància sala: Reunió comunitat 
propietaris 25,17 

TOTAL        1.018,79 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17200  430  130001 396.18 SERVEIS EXTRAORDINARIS DINAMIG200 000 000 000 000 000 
0  Despeses 17130  920  130013 622.61 HORES EXTRAORDINARIES GENERALS130 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.4. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES 

DE MARÇ DE 2017 
 
Núm. de referència : X2017009047     
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000064 i antecedents corresponents, i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 10 d’abril de 2017, 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 al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a 
continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de març de 2017: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ASFALT Supervisor 13,00 227,93 € 

Carnestoltes. De 07:00 h a 13:00 h. 
Treure escenari Plaça Major. Posar 
cadires i  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 101,34 € 
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Carnestoltes. De 16:00 h a 22:00 h. 
Col·locar newsjersey els trencants de 
la rua.  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 101,34 € 

Acte. De 21:00 h a 22:00 h. Portar 
carros de taules i cadires al Pavelló 
Firal  

10/03/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 11,00 160,57 € 

Acte. De 18:30 h a 20:30 h. Recollir 
demandes elèctriques per la Copa   

15/03/2017 S. Diürn  2,00 28,82 € 

Acte. De 18:30 h a 20:30 h. Recollir 
demandes elèctriques per la Copa  

16/03/2017 S. Diürn  2,00 28,82 € 

Acte. De 16:00 h a 22:00 h. Guàrdia el 
torneig de Copa de Catalunya  

28/03/2017 S. Diürn  6,00 86,46 € 

Acte. De 22:00 h a 23:00 h. Guàrdia el 
torneig de Copa de Catalunya  

28/03/2017 S.   1,00 16,47 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 21,00 411,99 € 

Comprovar llums. De 20:00 h a 21:00 
h. Comprovar llums del Passeig de  

01/03/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Carnestoltes. De 10:00 h a 13:00 h i 
16:00 h a 21:00 h. Rua carnestoltes. 

04/03/2017 S. Festiu  8,00 131,76 € 

Acte. De 17:00 h a 19:00 h. Connectar 
i desconnectar per l’actuació de Folk  

15/03/2017 S. Diürn  2,00 28,82 € 

Acte. De 08:00 h a 09:00 h. Connectar 
per la Fira de l'Embotit. 

18/03/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 13:00 h a 14:00 h. 
Desconnectar per la Fira de l'Embotit. 

18/03/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 09:00 h a 10:00 h. Connectar 
per la Fira de l'Embotit. 

19/03/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 13:00 h a 14:00 h.Servei 
electricista  per la Fira de l'Embotit. 

19/03/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 21:00 h a 22:00 h. 
Desconnectar  per la Fira de l'Embotit. 

19/03/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Avaria enllumenat. De 11:00 hj a 14:00 
h. Arranjar avaria d'enllumenat  

25/03/2017 S. Festiu  3,00 49,41 € 

Acte. De 10:00 h a 11:00 h. Connectar 
pel Festival Mot a la Plaça del Teatre. 

25/03/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 15:00 h a 16:00 h. 
Desconnectar pel Festival Mot a la 
Plaça del Teatre. 

25/03/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 2,00 50,50 € 

Averia de llum. De 20:00 h a 21:00 h . 
Arranjar avaria de llum del c/ Gaudí. 

10/03/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Averia de llum. De 21:00 h a 22:00 h. 
Arranjar avaria de llum del c/ Puig   

11/03/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 16,00 286,82 € 

Acte. De 16:00 h a 17:00 h. Connectar  
a la Plaça Major acte de Sant Tomàs . 

03/02/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 19:00 h a 20:00 h. Servei 
electricista a la Plaça Major acte Sant  

03/02/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 22:00 h a 23:00 h. 
Desconnectar Plaça Major acte Sant  

03/02/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 10:00 h a 11:00 h. Connectar  
el concert de Sant Francesc. 

04/02/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 13:00 h a 14:00 h. 
Desconnectar el concert de Sant 
Francesc. 

04/02/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 18:30 h a 20:30 h. Recollir 
demandes elèctriques per la Copa   

15/03/2017 S. Diürn  2,00 28,82 € 

Acte. De 18:30 h a 20:30 h. Recollir 
demandes elèctriques per la Copa 

16/03/2017 S. Diürn  2,00 28,82 € 

Acte. De 16:00 h a 22:00 h. Guàrdia el 
torneig de Copa de Catalunya 

28/03/2017 S. Diürn  6,00 86,46 € 

Acte. De 22:00 h a 23:00 h. Guàrdia el 
torneig de Copa de Catalunya 

28/03/2017 S.   1,00 16,47 € 
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****  . ESCOLES Supervisor 12,00 202,68 € 

Carnestoltes. De 07:00 h a 13:00 h. 
Treure escenari Plaça Major. Posar 
cadires 

04/03/2017 S. Festiu  6,00 101,34 € 

Carnestoltes. De 16:00 h a 22:00 h. 
Col·locar newsjersey els trencants rua.  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 101,34 € 

****  . FUSTERS Supervisor 18,00 291,36 € 

Carnestoltes. De 07:00 h a 13:00 h. 
Treure escenari Plaça Major. Posar 
cadires i  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 101,34 € 

Carnestoltes. De 16:00 h a 22:00 h. 
Col.locar newsjersey els trencants rua.  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 101,34 € 

Acte. De 16:00 h a 22:00 h. Guàrdia 
torneig de Copa de Catalunya al camp 

28/03/2017 S. Diürn  6,00 88,68 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 12,00 197,64 € 

Carnestoltes. De 07:00 h a 13:00 h. 
Treure escenari Plaça Major. Posar 
cadires 

04/03/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

Carnestoltes. De 16:00 h a 22:00 h. 
Col.locar newsjersey trencants rua.  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

****  . JARDINERS Supervisor 12,00 202,68 € 

Carnestoltes. De 07:00 h a 13:00 h. 
Treure escenari Plaça Major. Posar 
cadires  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 101,34 € 

Carnestoltes. De 16:00 h a 22:00 h. 
Col.locar newsjersey trencants rua.  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 101,34 € 

****  . MAGATZEM Encarregat 20,00 356,48 € 

Cursa de Nadal. De 08:00 h a 10:00 h. 
Portar generador més allargo. 

08/01/2017 S. Festiu  2,00 37,04 € 

Carnestoltes. De 07:00 h a 13:00 h. 
Treure escenari Plaça Major. Posar 
cadires  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 111,12 € 

Carnestoltes. De 16:00 h a 22:00 h. 
Col.locar newsjersey trencants rua.  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 111,12 € 

Acte. De 16:00 h a 22:00 h. Guàrdia el 
torneig de Copa de Catalunya al camp 

28/03/2017 S. Diürn  6,00 97,20 € 

****  . OPERATIVA Oficial 1º 15,00 247,05 € 

Carnestoltes. De 07:00 h a 13:00 h. 
Treure escenari Plaça Major. Posar 
cadires 

04/03/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

Carnestoltes. De 16:00 h a 22:00 h. 
Col.locar newsjersey trencants rua.  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

Acte. De 20:00 h a 23:00 h. Treure 
taules i cadires del firal. Fira l'Embotit.  

19/03/2017 S. Festiu  3,00 49,41 € 

****  . OPERATIVA Supervisor 18,00 329,10 € 

Carnestoltes. De 07:00 h a 13:00 h. 
Treure escenari Plaça Major. Posar 
cadires  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 101,34 € 

Carnestoltes. De 16:00 h a 22:00 h. 
Col.locar newsjersey trencants rua.  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 101,34 € 

Acte. De 10:00 h a 11:00 h. Anar obrir 
carros de cadires al Parc Nou. 

05/03/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 21:00 h a 22:00 h. Portar 
carros de taules i cadires al Pavelló 
Firal 

10/03/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 20:00 h a 23:00 h. Treure 
taules i cadires del firal. Fira l'Embotit.  

19/03/2017 S. Festiu  3,00 50,67 € 

Acte. De 16:30 h a 17:30 h. Portar 
taules i cadires al camp de Futbol 
U.E.O.. 

27/03/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 
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****  . OPERATIVA Supervisor 6,00 88,68 € 

Acte. De 16:00 h a 22:00 h. Guàrdia el 
torneig de Copa de Catalunya al camp  

28/03/2017 S. Diürn  6,00 88,68 € 

****  . PALETES Oficial 1º 12,00 197,64 € 

Carnestoltes. De 07:00 h a 13:00 h. 
Treure escenari Plaça Major. Posar 
cadires  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

Carnestoltes. De 16:00 h a 22:00 h. 
Col.locar newsjersey trencants rua.  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

****  . PALETES Oficial 1º 12,00 197,64 € 

Carnestoltes. De 07:00 h a 13:00 h. 
Treure escenari Plaça Major. Posar 
cadires 

04/03/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

Carnestoltes. De 16:00 h a 22:00 h. 
Col.locar newsjersey trencants rua.  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

****  . PALETES Supervisor 12,00 202,68 € 

Carnestoltes. De 07:00 h a 13:00 h. 
Treure escenari Plaça Major. Posar 
cadires 

04/03/2017 S. Festiu  6,00 101,34 € 

Carnestoltes. De 16:00 h a 22:00 h. 
Col.locar newsjersey trencants rua.  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 101,34 € 

****  . PINTORS Supervisor 12,00 202,68 € 

Carnestoltes. De 07:00 h a 13:00 h. 
Treure escenari Plaça Major. Posar 
cadires 

04/03/2017 S. Festiu  6,00 101,34 € 

Carnestoltes. De 16:00 h a 22:00 h. 
Col.locar newsjersey trencants rua.  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 101,34 € 

TOTAL 
   

224,00 3.854,12 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17142  1511 130011 3854.12 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA142 002 000 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.5. - PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA BRIGADA 

MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE MARÇ DE 2017 
 
Núm. de referència : X2017009054     
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 10 d’abril de 2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000065 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 de les hores complementàries realitzades durant el mes de març de 
2017 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ESCOLES Oficial 1º 12,00 197,64 € 

Carnestoltes. De 07:00 h a 13:00 h. 04/03/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 
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Treure escenari Plaça Major. Posar 
cadires  
Carnestoltes. De 16:00 h a 22:00 h. 
Col.locar newsjersey els trencants de 
la rua.  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

****  . FUSTERS Oficial 1º 12,00 197,64 € 

Carnestoltes. De 07:00 h a 13:00 h. 
Treure escenari Plaça Major. Posar 
cadires  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

Carnestoltes. De 16:00 h a 22:00 h. 
Col.locar newsjersey els trencants de 
la rua.  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 12,00 197,64 € 

Carnestoltes. De 07:00 h a 13:00 h. 
Treure escenari Plaça Major. Posar 
cadires  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

Carnestoltes. De 16:00 h a 22:00 h. 
Col.locar newsjersey els trencants de 
la rua.  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 15,00 247,05 € 

Carnestoltes. De 07:00 h a 13:00 h. 
Treure escenari Plaça Major. Posar 
cadires  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

Carnestoltes. De 16:00 h a 22:00 h. 
Col.locar newsjersey els trencants de 
la rua.  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

Acte. De 20:00 h a 23:00 h. Treure 
taules i cadires del firal Fira l'Embotit.  

19/03/2017 S. Festiu  3,00 49,41 € 

****  . OPERATIVA Oficial 1º 12,00 197,64 € 

Carnestoltes. De 07:00 h a 13:00 h. 
Treure escenari Plaça Major. Posar 
cadires  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

Carnestoltes. De 16:00 h a 22:00 h. 
Col.locar newsjersey trencants rua.  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

****  . PINTORS Oficial 1º 12,00 197,64 € 

Carnestoltes. De 07:00 h a 13:00 h. 
Treure escenari Plaça Major. Posar 
cadires 

04/03/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

Carnestoltes. De 16:00 h a 22:00 h. 
Col.locar newsjersey trencants rua.  

04/03/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

TOTAL    75,00 1.235,25 € 

 
 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17140  1510 121032 1235.25 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA142 002 000 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ 
D'UN OFICIAL 1A PINTOR 

 
Núm. de referència : X2017009048     
 
Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i que hi ha la necessitat de 
cobrir temporalment un lloc de treball d’oficial 1a pintor adscrit a la Brigada Municipal 
en motiu de la sol·licitud de jubilació parcial del titular del lloc de treball esmentat, i la 
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constitució d’una borsa de treball. 
 
Atès que la borsa de treball d’un procés de selecció anterior d’oficial 1a pintor ha 
caducat. 
 
En relació a l’expedient RH122017000007, 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  
temporal d’un lloc de treball d’oficial 1a pintor adscrit a la Brigada Municipal, mitjançant 
concurs oposició en torn lliure, i la constitució d’una borsa de treball. 
 
Segon.- Publicar al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i a la pàgina web 
www.olot.cat. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
CONTRACTACIÓ. OBRES 

 
7.1. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRAIVES PARTICULARS QUE 

REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCDEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT, LES OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE NOU VIAL  (PA 

03.02) I CONNEXIÓ  AMB EL CARRER GARRINADA FASE1:NOU VIAL (P.A. 
03.02); I CONVOCATÒRIA LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2017009051     

 
La Junta de Govern Local del dia 6 de novembre de 2014 va aprovar definitivament el 
projecte d’urbanització de nou vial (P.A. 03.02) i prolongació del carrer Garrinada 
redactat per l’arquitecte Josep Segalés Carrera, Segalés Carrera SLP. 
 
Atès l’informe del director de l’Àrea d’Urbanisme i Infraestructura de l’Ajuntament 
d’Olot dse data 11 d’abril de 2017 que fa referència a l’execució subsidiària  de les 
obres pendents d’aquest projecte així com  de la seva licitació :  “Nou Vial” del projecte 
d’urbanització de nou vial (polígon d’Actuació 03.02) i connexió amb el carrer 
Garrinada. Fase 1: Nou Vial (Polígon d’Actuació 03.02) 
  
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000010 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 simplificat, les obres del projecte 
d’urbanització de nou vial (Polígon d’Actuació 03.02) i connexió amb el carrer 
Garrinada. Fase 1: Nou Vial (Polígon d’Actuació 03.02) 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada contractació. 
  
Tercer.- L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà al perfil del contractant.  
 
Quart.- Aprovar la despesa prevista per a l’execució de les obres : CENT VUITANTA-
UN MIL VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS (181.023,02 €) + IVA: TRENTA-
VUIT MIL CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (38.014,83 €);  que es 
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pagaran amb càrrec a : 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1532 61915 219037.85 URBANITZACIO C.GARRINADA 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.2. - SERVEI DE TRACTAMENT D'EMBORNALS PER A LA PREVENCIÓ I 
CONTROL DEL MOSTQUIT TIGRE DINS EL TERME MUNICIPAL D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2017008985     
 
Vist l’informe del SIGMA  de data 31 de març de 2017 que fa referència a la necessitat 
de fer un tractament preventiu pels embornals de risc de creixement de mosquit tigre 
d’acord amb la valoració de la memòria elaborada per Dipsalut, a la qual s’hi ha afegit 
el control dels embornals del Polígon de la Canya i de l’Hostal de Sol . 
Atès que per a la realització d’aquestes tasques SIGMA ha demanat pressupostos a 
les empreses: “Giroprotec, SL”; “Bionet”; “Ecade,SL” i “Stop Plagues,SLU”; el qual és 
favorable a l’empresa “Girorpotec,SL”. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000157 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa  GIROPROTEC SL (B1786289-7)  els serveis de 
tractament d'embornals per al control del mosquit tigre dins del terme municipal d'Olot, 
d’acord amb la seva proposta que figura com annex a l’expedient.  
El servei constarà de 5 tractaments (1.975 €/u + IVA) a realitzar entre el 17 d’abril i el 
15 de setembre de 2017, segons es descriu en la seva oferta i a valorar prèviament 
amb el SIGMA. 
Està previst per si és necessari la realització d’un 6è tractament al mes d’octubre a 
valorar segons la climatologia.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: ONZE MIL VUIT-CENTS 
CINQUANTA EUROS (11.820 €) + IVA: DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT 
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (2.488,50 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17710  311  227990 14338.50 ACTUACIONS SALUT PUBLICA 100 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- GIROPROTEC SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.3.- SERVEIS DE FORMACIÓ EN INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA (MÒDULS 
ESPECÍFICS) EN EL MARC DEL PROGRAMA JOVES PER L’OCUPACIÓ 

 
La Junta de Govern Local deixa aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula per a un 
millor estudi. 
 
7.4. - SERVEIS DE FORMACIÓ EN MANTENIMENT EN EL MARC DEL PROGRAMA 

JOVES PER L'OCUPACIÓ. EXPEDIENT SOC004/16/00059 
 
Núm. de referència : X2017008662  
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Vist l’informe de “Dinàmic” de data 27/03/2017 que fa referència a la resolució del SOC 
favorable a la concessió de subvenció del programa “Joves per a l’Ocupació” 
expedient SOC004/16/00059.  
 
Atès que segons aquest informe els joves beneficiaris d’aquest programa han de rebre 
una formació professionalitzadora en manteniment; i atès que s’informa favorablement 
el pressupost presentat per “Aula Forma’t,SL” per impartir la formació.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000154 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa AULA-FORMAT SL (B5507775-4) els serveis de 
formació en manteniment en el marc del programa Joves per a l'ocupació. Exp. 
SOC004/16/00059; d’acord amb el seu pressupost núm. A001 annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de DOTZE MIL QUATRE CENTS SETANTA 
EUROS (12.470 €). Es pagarà amb càrrec a: 
 

 
 
Tercer.- AULA-FORMAT SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

7.5. - SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA - MARÇ 2017 
 
Núm. de referència : X2017008993     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000071 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa SOLRED SA (A7970734-5) el subministrament de 
combustible dels vehicles del parc mòbil de la Brigada Municipal durant el mes de 
març de 2017, d’acord amb la factura núm. A/2017/2222461957. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL QUATRE-CENTS 
NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (3.492,74 €) + IVA: 
SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (733,46 €).  
Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200230  Despeses 17142  1511 221030 4226.20 COMBUSTIBLE BRIGADA 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - SOL·LICITUD D'ALTA AL CONSORCI AOC DEL SERVEIS VALID 
 
Núm. de referència : X2017008972 

     
En relació a l’acord de Junta de Govern de 26/02/2017, expedient número: 
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SG102017000001 i  referent a la sol·licitud al Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) dels serveis VALID Validador d’identitats i VÀLID eina de signatura i 
a la seva corresponent integració, i atesa la petició per part del Sr. Ramon Faja 
Valentí, Cap de l’Àrea d’Organització i Processos d’aquest Ajuntament, la regidora 
delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
    
Primer.- Presentar al Consorci AOC la corresponent  sol·licitud d’alta de servei. 
 
Segon.- Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del 
Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica. 
 
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de 
caràcter personal les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present 
sol·licitud. 
 
Quart.- Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del 
servei idCAT-SMS per part del consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu 
electrònica. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017008908     
 
En relació a l’expedient CPG22017000034 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’ordenacions de despeses annex núm. 17/014 per un import de 
311.841,73 euros.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 311841.73 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AMIPA ESCOLA JOAN XXIII 
 
Núm. de referència : X2017008910     
 
En relació a l’expedient CPG12017000033 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.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, a l’AMPIA ESCOLA JOAN XXIII amb  NIF: G17347113 per un import de 480,00 
euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES“. 
 
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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121001 Despeses 17330  341  480002 480 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.2. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CENTRE EXCURSIONISTA OLOT 
 
Núm. de referència : X2017008911     
En relació a l’expedient CPG12017000034 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.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, al CENTRE EXCURSIONISTA OLOT amb  NIF: G17132747 per un import de 
300,00 euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES“. 
 
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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121002 Despeses 17330  341  480002 300 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 000 000 000 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

10.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB HORSEBALL DE LA 
GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2017008912     
 
En relació a l’expedient CPG12017000035 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.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, al CLUB HORSEBALL LA GARROTXA amb  NIF: G17885294 per un import de 
400,00 euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES“. 
 
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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121013 Despeses 17330  341  480002 400 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB NATACIÓ OLOT 
 
Núm. de referència : X2017008913     
 
En relació a l’expedient CPG12017000036 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.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, al CLUB NATACIO OLOT amb  NIF: G17067398 per un import de 300,00 euros, 
amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
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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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121003 Despeses 17330  341  480002 300 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.5. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT 
 
Núm. de referència : X2017008914     
 
En relació a l’expedient CPG12017000037 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.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, al CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT amb  NIF: G17380981 per un import de 
500,00 euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES“. 
 
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. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121004 Despeses 17330  341  480002 500 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS OLOT 
 
Núm. de referència : X2017008915     
 
En relació a l’expedient CPG12017000038 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.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, al CLUB TENIS OLOT amb  NIF: G17094319 per un import de 100,00 euros, 
amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES“. 
 
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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121005 Despeses 17330  341  480002 100 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.7. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS OLOT 
 
Núm. de referència : X2017008916     
 
En relació a l’expedient CPG12017000039 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.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, al CLUB TENIS OLOT amb  NIF: G17094319 per un import de 250,00 euros, 
amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES“. 
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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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121006 Despeses 17330  341  480002 250 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.8. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB TENIS OLOT 
 
Núm. de referència : X2017008917     
 
En relació a l’expedient CPG12017000040 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.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, al CLUB TENIS OLOT amb  NIF: G17094319 per un import de 100,00 euros, 
amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES“. 
 
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. 
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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 
200300 1700121007 Despeses 17330  341  480002 100 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.9. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB VOLEIBOL OLOT 
 
Núm. de referència : X2017008919     
 
En relació a l’expedient CPG12017000041 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.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, al CLUB VOLEIBOL OLOT amb  NIF: G17153164 per un import de 500,00 
euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES“. 
 
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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121008 Despeses 17330  341  480002 500 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.10. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB VOLEIBOL OLOT 
 
Núm. de referència : X2017008920     
 
En relació a l’expedient CPG12017000042 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.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, al CLUB VOLEIBOL OLOT amb  NIF: G17153164 per un import de 300,00 
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euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES“. 
 
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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121009 Despeses 17330  341  480002 300 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.11. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL I 
RECREATIVA ELS MORRUTS 

 
Núm. de referència : X2017008922     
 
En relació a l’expedient CPG12017000043 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.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, a l’ ASSOCIACIÓ CLTURAL I RECREATIVA ELS MORRUTS amb  NIF: 
G55010805 per un import de 500,00 euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES“. 
 
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, 
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còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121010 Despeses 17330  341  480002 500 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.12. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESCOLA PIA 
 
Núm. de referència : X2017008923     
 
En relació a l’expedient CPG12017000044 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.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, a l’ ESCOLA PIA  amb  NIF: R1700058I per un import de 150,00 euros, amb 
càrrec a la partida 17.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES“. 
 
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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121001 Despeses 17330  341  480002 150 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.13. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ESCOLA PIA 
 
Núm. de referència : X2017008924     
 
En relació a l’expedient CPG12017000045 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.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, a l’ESCOLA PIA amb  NIF: R1700058I per un import de 350,00 euros, amb 
càrrec a la partida 17.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES“. 
 
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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121001 Despeses 17330  341  480002 350 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.14. - APROVAR SUBVENCIO A L'ENTITAT FUTBOL CLUB OLOT 
 
Núm. de referència : X2017008925     
 
En relació a l’expedient CPG12017000046 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.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, al FUTBOL CLUB OLOT amb  NIF: G55258487 per un import de 250,00 euros, 
amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES“. 
 
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, 
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còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121001 Despeses 17330  341  480002 250 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.15. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB TENIS TAULA OLOT 
 
Núm. de referència : X2017008926     
 
En relació a l’expedient CPG12017000047 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.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, al CLUB TENIS TAULA OLOT amb  NIF: G17810458 per un import de 145,01 
euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES“. 
 
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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121011 Despeses 17330  341  480002 145.01 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.16. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB TENIS TAULA OLOT 
 
Núm. de referència : X2017008927     
 
En relació a l’expedient CPG12017000048 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.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, al CLUB TENIS TAULA OLOT amb  NIF: G17810458 per un import de 700,00 
euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES“. 
 
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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121012 Despeses 17330  341  480002 700 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.1. - MEMÒRIA VALORADA PER ADEQUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CRUïLLA 

ENTRE ELS CARRERS MARIÀ JOLIS PELLICER, POU DEL GLAÇ, NOTARI 
CLOSELLS I NOTARI NONET ESCUBÓS.- Proposant aprovar. 

 
Núm. de referència : X2017008890     
 

Vist que per Junta de Govern Local de data 27 d’agost de 2008 es va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar definitivament el projecte d’adequació urbanística de la 
cruïlla del camí dels Desemparats amb els carrers Marià Jolis Pellicer i Pou del Glaç. 

Vista la memòria valorada per a la l’adequació urbanística de la cruïlla del camí dels 
Desemparats, carrer Marià Jolis Pellicer i carrer Pou del Glaç, redactada per Colomer 
Rifà en data març de 2017, que té per objecte valorar les obres d’urbanització que 
s’han de realitzar per donar continuïtat a la vorera del Pou del Glaç enllaçant amb la 
via verda existent del carrer Marià Jolis Pellicer i el camí dels Desemparats, i d’aquesta 
manera poder executar les obres d’urbanització d’aquest sector. 

Vist l’informe favorable emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en 
data 3 d’abril de 2017, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual les modificacions 
introduïdes en la memòria de data març de 2017 responen a la necessitat d’ajustar-la 
a l’aprovada l’any 2008 respecte la situació urbanística actual, tant pel que fa a les 
instal·lacions com a la connectivitat del carril bici en aquest tram. En tot cas, les 
modificacions no alteren substancialment ni les alineacions ni el traçat ja previst per 
donar continuïtat a la vorera del carrer Pou del Glaç per enllaçar amb el carril bici del 
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carrer Marià Jolis Pellicer i Passeig dels desemparats. 

En relació a l’expedient UPOM2017000012 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 la memòria valorada per a la l’adequació urbanística de la cruïlla 
del camí dels Desemparats, carrer Marià Jolis Pellicer i carrer Pou del Glaç, redactada 
per Colomer Rifà en data març de 2017. 
 
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. 
 
12.1. - PROJECTE DE CAMÍ DE VIANANTS INTERVOLCÀNIC.- Proposant aprovar 

definitivament. 
 
Núm. de referència : X2017001462     
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2017 va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte de Camí de vianants intervolcànic, 
redactat per l’arquitecte Simó Roca Asperó en data desembre de 2016. 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 28 de 9 de febrer de 2017. 
 
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic (del 9 de febrer de 2017 
al 23 de març de 2017), no s’ha presentat cap escrit d’al·legació. 
 
Vist el projecte de Camí de vianants intervolcànic redactat per l’arquitecte Simó Roca 
Asperó en data abril de 2017, que d’acord amb l’informe emès pel director de l’Àrea 
d’Infraestructura i Urbanisme introdueix modificacions que no són substancials 
respecte al projecte aprovat inicialment. 
 
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 UPOM2017000002, 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 de Camí de vianants 
intervolcànic, redactat per l’arquitecte Simó Roca Asperó en data abril de 2017.  
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de 
l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 26 

 
13.1. - FORMACIÓ D’OBERTURES I REFORÇ ESTRUCTURAL DE LOCAL AL 

CARRER CARNISSERIES, 1 
 
Núm. de referència : X2017001141 
 
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 OMA32017000011 en data 
registre entrada  19/01/2017 
a: **** 
per a: FORMACIÓ D'OBERTURES I REFORÇ ESTRUCTURAL DE LOCAL    
situada a: C CARNISSERIES N.0001  
U.T.M : 7904101 
 
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: CRL2017800030     
 
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: 6250.00 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

6250.00 193.75 0 193.75 62.85 256.60 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 256.60 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 6 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  
 
- 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. 

- Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 
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l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en 
relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública 
prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra.  Es compliran les 
normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95. 

- Aquesta  llicència només empara les obres expressades en el  projecte  i caldrà  
sol·licitar  llicència  per  les  obres  d'adequació  que  es  puguin executar  a l'interior 
dels locals (que inclouran obligatòriament els serveis d'higiene  previstos  a les 
Ordenances del Pla General d'Olot). També  caldrà sol·licitar  llicència d'obertura 
per les activitats a que es destinaran  els locals o primera utilització en el seu cas. 

- Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els 
característics de l’edifici, d’acord amb les condicions de protecció del Catàleg de 
Béns Protegits del Pla d’ordenació urbanística municipal. 

- Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública. . 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.2. - AMPLIACIÓ D’HABITATGE ENTRE MITGERES A L’AVINGUDA EQUADOR, 

3. 
 
Núm. de referència : X2017003867 

 
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 OMA32017000024 en data 
registre entrada  20/02/2017 
a: **** 
per a: AMPLIACIÓ D'HABITATGE ENTRE MITGERES    
situada a: AV EQUADOR N.0003  
U.T.M : 7392610 
 
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: CRL2017800029 
FMA2017600073    
 
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: 36307.35 euros  
 

Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 
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36307.35 1125.53 0 1125.53 62.85 1188.38 
 

Garanties: 
    
   Garantia per reposició de paviments  300 euros 
   Garantia de gestió de residus: 617 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 1188.38 
Per Garanties (4) 917.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.  
 
- Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de 

color vermell la tanca de protecció a col·locar al carrer. La tanca s’ajustarà a les 
condicions que determina l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada 
el 27/04/1995. 

- Mentre s’executin obres que afectin la façana de carrer o la coberta de l’edifici 
caldrà disposar d’una tanca de protecció a la via pública que permeti un pas de 
vianants. El pas lliure tindrà una amplada mínima d’1 m. Si no fos possible, caldrà 
prohibir l’estacionament existent per permetre el pas de vianants amb seguretat, 
col·locant-hi tanques. En aquest cas, caldrà que en els dos sentits de la marxa es 
col·loqui un disc de perill per obres, un de perill per calçada estreta i un de limitació 
de la velocitat a 20 km/hora. 

- Per a la descàrrega de materials preferentment s’ocuparà la zona d’aparcament no 
destinada a pas de vianants. En cap moment es podrà tancar el carrer a la 
circulació. Si un camió de l’obra necessàriament ha d’ocupar un carril de circulació, 
els responsables de l’obra hauran de destinar un senyalista equipat amb petus 
reflector i disc d’stop per un costat i de direcció obligatòria per l’altre, per donar pas 
alternativament. 

- Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els 
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 del 
Pla d’ordenació urbanística municipal. 

- S’imposa  una  fiança de 300,00 € per garantir  la  neteja  i/o reposició de paviments  
de la via pública que puguin afectar-se  per l’execució de l’obra, especialment pels 
treballs de  moviment i transport de terres o runes previstos. 

- S’imposa una fiança de 617,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals 
per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència 
queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 

- Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la 
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions 
de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el 
28/07/2005. 

- D'acord  a  l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77.2 de  la  Llei 38/88,  el termini 
per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del  dia següent a la data 
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d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de 
l’Ajuntament -2n. pis -. Cal  aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i  
d'emplaçament, 2)  Plànols  definitius  de  cada  planta, 3)  Certificat  final  d'obra,  
4) Fotografia/es  de  la  façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI  del  titular,  6) Fotocòpia 
del rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
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 LA SECRETÀRIA 
 


