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ACTA NÚM. 15 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

20 D’ABRIL DE 2017 
 

A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 20 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, Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Josep Gelis i Guix, Maria 
del Mar Roca i Reixach. Excusa la seva assistència el Sr. Josep Guix Feixas. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, les 
Sres. Montserrat Torras i Surroca, Mercè Traveria Costa. 
 
Hi assisteix, com a regidor de l’oposició, 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 els actes als quals ha assistit des de la 
darrera Junta, celebrada el dia 13 d’abril:  
 
- el mateix dia 13 d’abril va signar la renovació del conveni de col·laboració amb els 
presidents de l’Associació de Comerciants d’Olot, de l’Associació d’Hostalatge de la 
Garrotxa i dels Placers de la Plaça Mercat d’Olot, Jordi Rovira, Gerard Xifra i Jordi 
Vilarrasa, respectivament, amb l’objectiu de treballar conjuntament en la promoció de 
la ciutat.   
 
- a continuació comenta que arran de la malaltia i el recent desenllaç de la seva mare, 
no va poder assistir a cap dels actes programats durant la Setmana Santa i aprofita 
per agrair les mostres de condol rebudes dels membres de la Corporació.  
 
- i finalment, comenta que avui dijous, segons el conveni formalitzat entre aquest 
Ajuntament i la Sindicatura de Greuges, una oficina ambulant del Síndic de Greuges 
s’instal·larà a les dependències de can Trincheria per rebre queixes dels ciutadans i 
que segurament serà moments abans del ple ordinari del mes de maig quan el Síndic 
presentarà a la Corporació  l’informe anual de l’exercici 2016.   
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3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 
ELS BUTLLETINS OFICIALS 

 
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la 
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
4.1. - CONVALIDAR EL DECRET DE DATA 10 D'ABRIL, D'APROVACIÓ ADDENDA 

AL CONVENI AMB DIPSALUT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 
DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA 

 
Núm. de referència : X2017008980     
 
Vist l’expedient administratiu CON12017000002 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat  de Benestar social, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
del següent acord: 
 
Convalidar el decret de data 10 d'abril, pel qual s’aprova l’addenda al conveni amb 
Dipsalut per al desenvolupament del programa de teleassistència domiciliària, per tal 
de regular i fixar la vigència, el finançament i el manteniment de la resta de condicions 
previstes als convenis marc; i s’autoritza la despesa per fer front a les despeses 
derivades de la continuïtat del servei.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - ADHERIR-NOS AL REGISTRE DE GRUPS D'INTERÈS DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA 
 
Núm. de referència : X2017009476     
 
Atès el Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i es regula el Registre de 
grups d’interès de Catalunya. 
 
Atès l’informe de la Secretària de l’Ajuntament d’Olot, de data 3 d’abril de 2017, en 
relació a aquest Registre. 
 
Vist l’expedient administratiu SG112017000008 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: 
 
Primer.- Adherir-nos al Registre de grups d’interès de Catalunya . 
 
Segon.- Fixar un link d’accés des de la nostra pàgina web i portal de transparència al 
registre públic de grups d’interès de la Generalitat de Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - ADHERIR-NOS AL REGISTRE DE PARELLES ESTABLES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
Núm. de referència : X2017009500     
 
Vist el Decret Llei 3/2015, de 6 d’octubre, de modificació de la Llei 25/2010, de 29 de 
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juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre de 
parelles estables i l’Ordre JUS/44/2017, de 28 de març, per la qual s’aprova el 
Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya.  
 
Vist l’informe de la Secretària de l’Ajuntament d’Olot, de data 1 d’abril de 2017. 
 
Vist l’expedient administratiu SG112017000009 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: 
  
Primer.- Adherir-nos al Registre de parelles estables de la Generalitat de Catalunya.  
 
Segon.- Establir un link en el portal de tràmits de l’Ajuntament d’Olot, al Registre de 
parelles estables de la Generalitat de Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - CONTRACTACIÓ. SERVEIS FORMACIÓ  EN INDÚSTRIA 
AGROALIMENTÀRIA EN EL MARC DEL PROGRAMA JOVES PER L’OCUPACIÓ . 

EXPEDIENT SOC004/16/00059 
 
Núm. de referència : X2017008664     
 
Vist l’informe de “DinàmiG” que fa referència a la resolució del SOC favorable a la 
concessió de subvenció pel 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 indústria agroalimentària i atès que s’informa 
favorablement el pressupost presentat per “Kreas” per impartir la formació.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000155 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 FUNDACIO PER A LA FORMACIO INTEGRAL 
EN INDUSTRIES CARNIES I AGROALIMEN (G5516131-9)  els serveis relatius a 
impartir un mòdul de formació en indústria agroalimentària, en el marc del programa 
Joves per a l'ocupació. Exp. SOC004/16/00059; d’acord amb el seu pressupost 16/005  
annex a l’expedient.   
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: NOU MIL SIS-CENTS NORANTA-
CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (9.695,92 €), dels quals 8.200 € són 
exempts d’IVA;  + IVA: TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB CATORZE 
CÈNTIMS (314,14 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17200  430  227991 10010.06 JOVES PER L'OCUPACIO SOC004/16/0059100 001 001 000 000 000 

 
Tercer.- FUNDACIO PER A LA FORMACIO INTEGRAL EN INDUSTRIES CARNIES I 
AGROALIMEN adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017009546     
 
En relació a l’expedient CPG22017000037 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: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 17/015 per un import de 
226.946,15 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240 9999 Despeses 99999 226.946,15 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ D’HOSTALATGE DE LA 
GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2017008493     
 
En relació a l’expedient CPG12017000018 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 D’ HOSTALATGE GARROTXA amb  NIF: G17154030 per un 
import de 13.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.200.430.480041 “SUBVENCIÓ 
ASSOC. HOSTALATGE DE LA GARROTXA“. 
 
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 
200220 1701225001 Despeses 17200  430  480041 13000 SUBVENCIO ASSOC. HOSTALATGE 

GARROTXA 
100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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9.2. - APROVAR SUBVENCIÓ AL PATRONAT FIRA DEL DIBUIX D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2017008500     
 
En relació a l’expedient CPG12017000019 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, al PATRONAT FIRA DEL DIBUIX D’OLOT amb  NIF: G17490939 per un import 
de 2.800,00 euros, amb càrrec a la partida 17.200.430.480047 “SUBVENCIÓ 
PATRONAT DIBUIX – FIRA ST. LLUC“. 
 
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 
200220 1701226001 Despeses 17200  430  480047 2800 SUBVENCIO PATRONAT DIBUIX - FIRA 

ST.LLUC 
100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE CATÒLIC 
 
Núm. de referència : X2017008508     
 
En relació a l’expedient CPG12017000020 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 nominativament en el pressupost de 2017, al 
CENTRE CATÒLIC amb  NIF: V17118233 per un import de 7.000,00 euros, amb 
càrrec a la partida 17.400.334.48003 “SUBVENCIÓ GROC LLIMONA“. 
 
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 
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tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, 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 
200220 1701236001 Despeses 17400  334  480031 7000 SUBVENCIO GROC LLIMONA 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.4. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CENTRE CATÒLIC 
 
Núm. de referència : X2017008513     
 
En relació a l’expedient CPG12017000021 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 nominativament en el pressupost de 2017, al 
CENTRE CATÒLICS amb  NIF: V17118233 per un import de 26.000,00 euros, amb 
càrrec a la partida 17.400.3382.480016 “SUBVENCIÓ CENTRE CATÒLIC“. 
 
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 
200220 1701235001 Despeses 17400  3382 480016 26000 SUBVENCIO CENTRE CATOLIC 100 000 000 000 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

9.5. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AGRUPACIÓ SARDANISTA OLOT 
 
Núm. de referència : X2017008531     
 
En relació a l’expedient CPG12017000022 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 nominativament en el pressupost de 2017, a l’ 
AGRUPACIÓ SARDANISTA OLOT amb  NIF: G17064908 per un import de 20.000,00 
euros, amb càrrec a la partida 17.200.334.480009 “SUBVENCIÓ AGRUPACIÓ 
SARDANISTA D’OLOT“. 
 
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 
200220 1701229001 Despeses 17400  334  480009 20000 SUBVENCIO AGRUPACIO SARDANISTA 

D'OLOT 
100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL I 
SARDANISTA FLOR DE FAJOL 

 
Núm. de referència : X2017008533     
 
En relació a l’expedient CPG12017000023 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 nominativament en el pressupost de 2017, al l’ 
ASSOCIACIÓ CULTURAL SARDANIDSTA FLOR DE FAJOL amb  NIF: G17160466 
per un import de 6.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480010 
“SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ FLOR DE FAJOL“. 
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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 
200220 1701230001 Despeses 17400  334  480010 6000 SUBVENCIO ASSOCIACIO FLOR DE FAJOL100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.7. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL RIALLES OLOT 
 
Núm. de referència : X2017008535     
 
En relació a l’expedient CPG12017000024 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 nominativament en el pressupost de 2017, a l’ 
ASSOCIACIÓ CULTURAL RIALLES OLOT amb  NIF: G17437302 per un import de 
9.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.3382.480014 “SUBVENCIÓ 
ASSOCIACIO CULTURAL RIALLES“. 
 
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 
200220 1701231001 Despeses 17400  3382 480014 9000 SUBVENCIO RIALLES 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.8. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ JUVENIL COR GAIA D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2017008540     
 
En relació a l’expedient CPG12017000025 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 nominativament en el pressupost de 2017, a l’ 
ASSOCIACIÓ JUVENIL COR DE GAIA amb  NIF: G17964958 per un import de 
7.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480015 “SUBVENCIÓ 
ASSOCIACIO CULTURAL COR DE GAIA“. 
 
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 
200220 1701232001 Despeses 17400  334  480015 7000 SUBVENCIO CORAL GAIA 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.9. - APROVAR SUBVENCIO A L'ENTITAT LLUÈRNIA ASSOCIACIÓ CULTURAL 

 
Núm. de referència : X2017008544     
 
En relació a l’expedient CPG12017000026 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 nominativament en el pressupost de 2017, a 
l’entitat LLUÈRNIA ASSOCIACIÓ CULTURAL LLAC amb  NIF: G55180871 per un 
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import de 60.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480032 “SUBVENCIÓ 
LLUERNIA“. 
 
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 
200220 1701233001 Despeses 17400  334  480032 60000 SUBVENCIO  LLUERNIA 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.10. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL 
SANTS D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017008545     
 
En relació a l’expedient CPG12017000027 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 nominativament en el pressupost de 2017, a la 
FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DELS SANTS D’OLOT amb  NIF: G17825951 per un 
import de 30.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.333.480039 “SUBVENCIÓ 
MUSEU DEL SANTS (PESSEBRES)“. 
 
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. 
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4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1701234001 Despeses 17400  333  480039 30000 FUNDACIO MUSEU DELS SANTS 

(PESSEBRES) 
100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.11. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL LA 
QUIMICA 

 
Núm. de referència : X2017008548     
 
En relació a l’expedient CPG12017000028 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 en concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, a l’ ASSOCIACIÓ CULTURAL LA QUÍMICA amb  NIF: G55101000 per un import 
de 14.200,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 “SUBVENCIÓ 
ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126004 Despeses 17400  334  480020 14.200 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.12. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ PORGAT GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2017008549     
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En relació a l’expedient CPG12017000029 i  vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció,  prevista amb concurrència competitiva  en el pressupost 
de 2017, a l’ ASSOCIACIÓ PROGAT GARROTXA amb  NIF: G55272710 per un 
import de 3.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 “SUBVENCIÓ 
ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126002 Despeses 17400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.13. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CORAL MALAGRIDA 
 
Núm. de referència : X2017008552     
 
En relació a l’expedient CPG12017000030 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció,  prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, a la CORAL MALAGRIDA amb  NIF: G55031314 per un import de 400,00 euros, 
amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 “SUBVENCIÓ ACTIVITATS 
CIUTADANES“. 
 
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 
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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 1700126003 Despeses 17400  334  480020 400 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.14. - APROVAR SUBVENCIO A L'ENTITAT OMNIUM CULTURAL GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017008557     
 
En relació a l’expedient CPG12017000031 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’entitat OMNIUM CULURAL GARROTXA amb  NIF: G08310070 per un import 
de 6.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 “SUBVENCIÓ 
ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126005 Despeses 17400  334  480020 6000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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9.15. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CORAL CROSCAT 
 
Núm. de referència : X2017008561     
 
En relació a l’expedient CPG12017000032 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 la CORAL CROSCAT amb  NIF: V17297151 per un import de 1.100,00 euros, 
amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 “SUBVENCIÓ ACTIVITATS 
CIUTADANES“. 
 
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 1700126004 Despeses 17400  334  480020 1100 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.16. - APROVAR SUBVENCIÓ  L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE 
L'HOSTAL DEL SOL 

 
Núm. de referència : X2017009349     
 
En relació a l’expedient CPG12017000049 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 DE VEÏNS DEL BARRI DE L’HOSTAL DEL SOL amb  NIF: 
G55225874 per un import de 1.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.160.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS“. 
 
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, 
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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 1700124001 Despeses 17160  924  480003 1000 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.17. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EIXAMPLE POPULAR 
 
Núm. de referència : X2017009405     
 
En relació a l’expedient CPG12017000050 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 DE VEÏNS EIXAMPLE POPULAR amb  NIF: G17276601 per 
un import de 600,00 euros, amb càrrec a la partida 17.160.924.480003 
“SUBVENCIONS BARRIS“. 
 
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. 



 16 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700124008 Despeses 17160  924  480003 600 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.18. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI 
DESEMPARATS 

 
Núm. de referència : X2017009406     
 
En relació a l’expedient CPG12017000051 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’ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DESAMPARATS amb  NIF: 
G17550468 per un import de 2.200,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.160.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS“. 
 
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 1700124007 Despeses 17160  924  480003 2200 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.19. - APROVAR SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI DEL MORROT 
 
Núm. de referència : X2017009408     
 
En relació a l’expedient CPG12017000052 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 DE VEÏNS DEL BARRI DEL MORROT amb  NIF: G17312323 
per un import de 3.300,00 euros, amb càrrec a la partida 17.160.924.480003 
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“SUBVENCIONS BARRIS“. 
 
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 1700124001 Despeses 17160  924  480003 3300 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.20. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BONAVISTA 
 
Núm. de referència : X2017009409     
 
En relació a l’expedient CPG12017000053 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 DE VEÏNS DE BONAVISTA amb  NIF: G17259714 per un 
import de 6.500,00 euros, amb càrrec a la partida 17.160.924.480003 
“SUBVENCIONS BARRIS“. 
 
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 
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l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700124005 Despeses 17160  924  480003 6500 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.21. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE 
BENAVENT 

 
Núm. de referència : X2017009410     
 
En relació a l’expedient CPG12017000054 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 DE VEÏNS DEL BARRI DE BENAVENT amb  NIF: G17733569 
per un import de 1.800,00 euros, amb càrrec a la partida 17.160.924.480003 
“SUBVENCIONS BARRIS“. 
 
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 1700124004 Despeses 17160  924  480003 1800 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.22. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT JUNTA VEÏNAL DE BATET 
 
Núm. de referència : X2017009411     
 
En relació a l’expedient CPG12017000055 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
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l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció,  prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, a la JUNTA VEÏNAL DE BATET amb  NIF: G17706656 per un import de 
2.400,00 euros, amb càrrec a la partida 17.160.924.480003 “SUBVENCIONS 
BARRIS“. 
 
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 1700124003 Despeses 17160  924  480003 2400 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.23. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ VEÏNS DE SANT FRANCESC 
 
Núm. de referència : X2017009412     
 
En relació a l’expedient CPG12017000056 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 DE VEÏNS DE SANT FRANCESC amb  NIF: G17267741 per 
un import de 2.500,00 euros, amb càrrec a la partida 17.160.924.480003 
“SUBVENCIONS BARRIS“. 
 
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 
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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 1700124002 Despeses 17160  924  480003 2500 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.24. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ VEÏNS MONTOLIVET 
 
Núm. de referència : X2017009413     
 
En relació a l’expedient CPG12017000057 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 DE VEÏNS MONTOLIVET amb  NIF: G17254566 per un import 
de 1.600,00 euros, amb càrrec a la partida 17.160.924.480003 “SUBVENCIONS 
BARRIS“. 
 
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 1700124001 Despeses 17160  924  480003 1600 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.25. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ VEÏNS BARRI DE PEQUIN 
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Núm. de referència : X2017009415     
 
En relació a l’expedient CPG12017000058 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 DE VEÏNS DEL BARRI PEQUIN amb  NIF: G17315854 per un 
import de 1.800,00 euros, amb càrrec a la partida 17.160.924.480003 
“SUBVENCIONS BARRIS“. 
 
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 1700124001 Despeses 17160  924  480003 1800 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.26. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ VEÏNS PLA DE DALT EL 
CASSES 

 
Núm. de referència : X2017009416     
 
En relació a l’expedient CPG12017000059 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 DE VEÏNS PLA DE DALT EL CASSES amb  NIF: G17296278 
per un import de 2.400,00 euros, amb càrrec a la partida 17.160.924.480003 
“SUBVENCIONS BARRIS“. 
 
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 
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tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, 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 1700124001 Despeses 17160  924  480003 2400 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.27. - APROVAR SUBVENCIÓ A LA AAVV VEÏNS DEL BARRI DE LES PLANOTES 
 
Núm. de referència : X2017009417     
 
En relació a l’expedient CPG12017000060 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 DE VEÏNS DEL BARRI DE LES PLANOTES amb  NIF: 
G17665613 per un import de 3.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.160.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS“. 
 
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 1700124009 Despeses 17160  924  480003 3000 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 000 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

9.28. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT CRISTOFOR 
MAS BERNAT 

 
Núm. de referència : X2017009418     
 
En relació a l’expedient CPG12017000061 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 DE VEÏNS SANT CRISTOFOR MAS BERNAT amb  NIF: 
G17228305 per un import de 2.500,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.160.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS“. 
 
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 1700124010 Despeses 17160  924  480003 2.500 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.29. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'HOSPITALITAT DE LA MARE DE DEU DE 
LOURDES 

 
Núm. de referència : X2017009419     
 
En relació a l’expedient CPG12017000062 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’ HOSPITALITAT DE LA MARE DE DEU DE LOURDES amb  NIF: 
R1700115G per un import de 1.100,00 euros, amb càrrec a la partida 
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17.600.2312.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL“. 
 
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 1700127012 Despeses 17600  2312 480006 1100 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.30. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ FAMILIARS I AMICS 
RESIDÈNCIA MONTSACOPA 

 
Núm. de referència : X2017009420     
 
En relació a l’expedient CPG12017000063 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 FAMILIARS I AMICS RESIDENCIA MONTSACOPA amb  NIF: 
G17565987 per un import de 500,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.600.2312.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL“. 
 
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 1700127011 Despeses 17600  2312 480006 300 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 000 000 000 
200300 1700127010 Despeses 17600  2312 480006 200 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.31. - APROVAR SUBVENCIONS A L'ASSOCIACIÓ SINDROME FATIGA 
CRÒNICA I FIBROMIÀLIGA 

 
Núm. de referència : X2017009421     
 
En relació a l’expedient CPG12017000064 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 SÍNDROME FATIGA CRÒNICA I FIBROMIÀLGIA amb  NIF: 
G17347113 per un import de 800,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.600.2312.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL“. 
 
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 1700127009 Despeses 17600  2312 480006 300 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 000 000 000 
200300 1700127008 Despeses 17600  2312 480006 500 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.32. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AMIPA ESCOLA JOAN XXIII 
 
Núm. de referència : X2017009422     
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En relació a l’expedient CPG12017000065 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’ AMIPA ESCOLA JOAN XXIII amb  NIF: G17347113 per un import de 300,00 
euros, amb càrrec a la partida 17.600.2312.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL“. 
 
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 1700127007 Despeses 17600  2312 480006 300 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.33. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DISCAPACITATS COMARQUES 

GIRONINES 
 
Núm. de referència : X2017009423     
 
En relació a l’expedient CPG12017000066 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 DISCAPACITATS COMARQUES GIRONINES amb  NIF: 
G17635665 per un import de 800,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.600.2312.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL“. 
 
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 
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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 1700127006 Despeses 17600  2312 480006 400 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 000 000 000 
200300 1700127005 Despeses 17600  2312 480006 400 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.34. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE DESOCUPATS 
ACTIUS DE LA GARROTXA 40 (ADAG 40) 

 
Núm. de referència : X2017009424     
 
En relació a l’expedient CPG12017000067 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 DE DESOCUPATS ACTIUS DE LA GARROTXA 40 (ADAG 
40)amb  NIF: G55165468 per un import de 1.050,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.600.2312.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL“. 
 
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 1700127004 Despeses 17600  2312 480006 675 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 000 000 000 
200300 1700127003 Despeses 17600  2312 480006 375 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 000 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 
9.35. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AGRUPACIÓ DE LES PERSONES SORDES DE 

LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017009425     
 
En relació a l’expedient CPG12017000068 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’ AGRUPACIÓ DE LES PERSONES SORDES DE LA GARROTXA amb  NIF: 
G17089103 per un import de 2.400,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.600.2312.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL“. 
 
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 1700127002 Despeses 17600  2312 480006 1500 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 000 000 000 
200300 1700127001 Despeses 17600  2312 480006 900 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.36. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DEL 
XIPRER 

 
Núm. de referència : X2017009426     
 
En relació a l’expedient CPG12017000069 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 DE VEÏNS DEL BARRI DEL XIPRER amb  NIF: G55107437 
per un import de 800,00 euros, amb càrrec a la partida 17.160.924.480003 
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“SUBVENCIONS BARRIS“. 
 
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 1700124010 Despeses 17160  924  480003 800 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.37. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ VEÏNS LA CAIXA 
 
Núm. de referència : X2017009427     
 
En relació a l’expedient CPG12017000070 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 DE VEÏNS LA CAIXA amb  NIF: G17287418 per un import de 
1.200,00 euros, amb càrrec a la partida 17.160.924.480003 “SUBVENCIONS 
BARRIS“. 
 
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 
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l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700124002 Despeses 17160  924  480003 1200 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.38. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB CICLISTA LEFA TEAM 
 
Núm. de referència : X2017009428     
 
En relació a l’expedient CPG12017000071 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 CICLISTA LEFA TEAM amb  NIF: G55183511 per un import de 200,00 
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 1700121015 Despeses 17330  341  480002 200 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.39. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB CLICLISTA INFANTIL OLOT 
 
Núm. de referència : X2017009430     
 
En relació a l’expedient CPG12017000072 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 CICLISTA INFANTIL OLOT amb  NIF: G17309899 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 1700121014 Despeses 17330  341  480002 400 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.40. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL SONNKARA 
DARSLENIEKEKORO 

 
Núm. de referència : X2017009431     
 
En relació a l’expedient CPG12017000073 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 CULTURAL SONINKARA DARSLENIEKEKORO amb  NIF: 
G55043646 per un import de 1.400,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.600.312.480043 “SUBVENCIONS COOPERACIÓ“. 
 
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 
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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 1700125005 Despeses 17600  2312 480043 1400 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.41. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT EDUCACIÓ SOLIDÀRIA 
 
Núm. de referència : X2017009432     
 
En relació a l’expedient CPG12017000074 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’ entitat EDUCACIÓ SOLIDÀRIA amb  NIF: G61754362 per un import de 
2.500,00 euros, amb càrrec a la partida 17.600.312.480043 “SUBVENCIONS 
COOPERACIÓ“. 
 
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 1700125004 Despeses 17600  2312 480043 2500 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.42. - APROVAR SUBVENCIÓ A LA FUNDACIÓ NZURI DAIMA 
 
Núm. de referència : X2017009433     
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En relació a l’expedient CPG12017000075 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 la FUNDACIÓ NZURI DAIMA amb  NIF: G55146195 per un import de 2.750,00 
euros, amb càrrec a la partida 17.600.2312.480043 “SUBVENCIONS COOPERACIÓ“. 
 
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 1700125003 Despeses 17600  2312 480043 2750 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.43. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ OLOTINES I OLOTINS PER A LA 

CONVIVÈNCIA 
 
Núm. de referència : X2017009434     
 
En relació a l’expedient CPG12017000076 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 OLOTINES I OLOTINS PER LA CONVIVÈNCIA amb  NIF: 
G17941261 per un import de 2.550,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.600.2312.480043 “SUBVENCIONS COOPERACIÓ“. 
 
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 
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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 1700125001 Despeses 17600  2312 480043 2550 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.44. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ AFRICANS DE KOINA 
 
Núm. de referència : X2017009435     
 
En relació a l’expedient CPG12017000077 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 AFRICANS DE KOINA amb  NIF: G17872276 per un import 
de 1.600,00 euros, amb càrrec a la partida 17.600.2312.480043 “SUBVENCIONS 
COOPERACIÓ“. 
 
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 1700125001 Despeses 17600  2312 480043 1600 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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9.45. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE DONES SUBSAHARIANES 
"YAGARU" 

 
Núm. de referència : X2017009436     
 
En relació a l’expedient CPG12017000078 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 DE DONES SUBSAHARANES YAGARU amb  NIF: 
G17784398 per un import de 2.700,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.600.2312.480043 “SUBVENCIONS COOPERACIÓ“. 
 
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 1700125001 Despeses 17600  2312 480043 2700 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.46. - APROVAR SUBVENCIÓ A L' ONG DAGUA 
 
Núm. de referència : X2017009437     
 
En relació a l’expedient CPG12017000079 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’ ONG DAGUA amb  NIF: G17941261 per un import de 1.500,00 euros, amb 
càrrec a la partida 17.600.2312.480043 “SUBVENCIONS COOPERACIÓ“. 
 
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 1700125001 Despeses 17600  2312 480043 1500 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.47. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AULES DE DIFUSIÓ CULTURAL 
GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2017009438     
 
En relació a l’expedient CPG12017000080 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’ entitat AULES DE DIFUSIÓ CULTURAL GARROTXA amb  NIF: G17497132 
per un import de 1.300,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126001 Despeses 17400  334  480020 1300 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.48. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ORFEÓ POPULAR OLOTÍ 
 
Núm. de referència : X2017009439     
 
En relació a l’expedient CPG12017000081 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’ entitat ORFEÓ POPULAR OLOTÍ amb  NIF: G17127267 per un import de 
5.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 “SUBVENCIONS 
ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126006 Despeses 17400  334  480020 5000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.49. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CERCLE FILATÈLIC, NUMISMÀTIC I 

COL·LECCIONISME EN GENERAL 
 
Núm. de referència : X2017009440     
 
En relació a l’expedient CPG12017000082 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’ entitat CERCLE FILÀTILIC, NUMISMÀTIC I COL·LECCIONISME EN 
GENERAL amb  NIF: G17569286 per un import de 400,00 euros, amb càrrec a la 
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partida 17.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126007 Despeses 17400  334  480020 400 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.50. - APROVAR SUBVENCIÓ A LA INSTITUCIÓ CATALANA DE HISTÒRIA 
NATURAL 

 
Núm. de referència : X2017009442     
 
En relació a l’expedient CPG12017000083 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’ entitat INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL amb  NIF: 
G62058300 per un import de 700,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126001 Despeses 17400  334  480020 700 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.51. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT PATRONAT D'ESTUDIS HISTÒRICS 

D'OLOT I COMARCA 
 
Núm. de referència : X2017009443     
 
En relació a l’expedient CPG12017000084 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’ entitat PATRONAT D’ESTUDIS HISTÒRICS D’OLOT I COMARCA amb  NIF: 
G17497132 per un import de 2.800,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126008 Despeses 17400  334  480020 2800 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.52. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT LA GRAN BUF 
 
Núm. de referència : X2017009444     
 
En relació a l’expedient CPG12017000085 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
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corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció,  prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, a l’ entitat LA GRAN BUF amb  NIF: G55033443 per un import de 2.000,00 
euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES“. 
 
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 1700126001 Despeses 17400  334  480020 2000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.53. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL TREN D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2017009445     
 
En relació a l’expedient CPG12017000086 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 D’AMICS DEL TREN D’OLOT amb  NIF: G17614132 per un 
import de 1.500,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 
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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 1700126001 Despeses 17400  334  480020 1500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.54. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT XERRICS D'OLOT COLLA 
CASTELLERA DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2017009446     
 
En relació a l’expedient CPG12017000087 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’ entitat XERRICS D’OLOT COLLA CASTELLERA DE LA GARROTXA amb  
NIF: G17497132 per un import de 4.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126001 Despeses 17400  334  480020 4000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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9.55. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESTELADA 2014 PLATAFORMA 
CÍVICA PER LA INDEPENDÈNCIA 

 
Núm. de referència : X2017009447     
 
En relació a l’expedient CPG12017000088 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’ entitat ESTELADA 2014 PLATAFORMA CÍVICA PER LA INDEPENDÈNICA 
amb  NIF: G17812488 per un import de 700,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126001 Despeses 17400  334  480020 700 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.56. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT PENYA CARNAVALESCA ELS 
MARRINXOS 

 
Núm. de referència : X2017009448     
 
En relació a l’expedient CPG12017000089 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’ entitat PENYA CARNAVALESCA ELS MARRINXOS amb  NIF: G17619552 
per un import de 400,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126001 Despeses 17400  334  480020 400 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.57. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ D'IDEES ESTILITERARILLIURE 

 
Núm. de referència : X2017009449     
 
En relació a l’expedient CPG12017000090 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 D’IDEES ESTILITERARILLIUREamb  NIF: G17955618 per un 
import de 1.900,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126001 Despeses 17400  334  480020 1900 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.58. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ OFOLK 
 
Núm. de referència : X2017009451     
 
En relació a l’expedient CPG12017000091 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 OFOLK amb  NIF: G17497132 per un import de 2.500,00 
euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES“. 
 
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 1700126001 Despeses 17400  334  480020 2500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.59. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE DONES GARROTXA ALBA 
 
Núm. de referència : X2017009453     
 
En relació a l’expedient CPG12017000092 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 DE DONES DE LA GARROTXA amb  NIF: G17341314 per un 
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import de 2.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126001 Despeses 17400  334  480020 2000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.60. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT FENT AMICS NOSTÀLGICS DEL 
SEIXANTA 

 
Núm. de referència : X2017009465     
 
En relació a l’expedient CPG12017000094 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’ entitat FENT AMICS NOSTÀLGICS DELS SEIXANTA amb  NIF: G17707126 
per un import de 1.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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. 
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4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700126001 Despeses 17400  334  480020 1000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.61. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL BINARI 
 
Núm. de referència : X2017009471     
 
En relació a l’expedient CPG12017000095 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 CULTURAL BINARI amb  NIF: G55161939 per un import de 
1.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 “SUBVENCIONS 
ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126001 Despeses 17400  334  480020 1000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.62. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ GOSPEL GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017009474     
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En relació a l’expedient CPG12017000096 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 GOSPEL GARROTXA amb  NIF: G55158810 per un import de 
1.200,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 “SUBVENCIONS 
ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126001 Despeses 17400  334  480020 1200 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.63. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL CINE CLUB OLOT 
 
Núm. de referència : X2017009475     
 
En relació a l’expedient CPG12017000097 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 CULTURAL CINE CLUB OLOT amb  NIF: G17357948 per un 
import de 9.900,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 
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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 1700126001 Despeses 17400  334  480020 9900 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.64. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ GARROTXA CULTURAL 
 
Núm. de referència : X2017009478     
 
En relació a l’expedient CPG12017000098 i  vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció,  prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, a l’ ASSOCIACIÓ GARROTXA CULTURAL amb  NIF: G55221899 per un import 
de 1.500,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 “SUBVENCIONS 
ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126001 Despeses 17400  334  480020 1500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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9.65. - APROVAR SUBVENCIÓ A L’ENTITAT ALTRART ASSOCIACIÓ 
D'ARTTERAPIA OLOT 

 
Núm. de referència : X2017009480     
 
En relació a l’expedient CPG12017000099 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’ entitat ALTRART ASSOCIACIÓ D’ARTTERAPIA OLOT amb  NIF: 
G55121941 per un import de 1.200,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126001 Despeses 17400  334  480020 1200 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.66. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ ARTPIRINEUS 
 
Núm. de referència : X2017009482     
 
En relació a l’expedient CPG12017000100 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 ARTPIRINEUS amb  NIF: G55226971 per un import de 200,00 
euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES“. 
 
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, 
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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 1700126001 Despeses 17400  334  480020 200 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.67. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ÀMBIT SANT LLUC 
 
Núm. de referència : X2017009484     
 
En relació a l’expedient CPG12017000101 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’ entitat ÀMBIT SANT LLUC amb  NIF: G55262398 per un import de 10.000,00 
euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES“. 
 
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 1700126001 Despeses 17400  334  480020 10000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.68. - APROVAR SUBVENCIÓ A L’ENTITAT CENTRE EXCURSIONISTA OLOT 
 
Núm. de referència : X2017009489     
 
En relació a l’expedient CPG12017000102 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’ entitat CENTRE EXCURSIONISTA OLOT  amb  NIF: G17132747 per un 
import de 7.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126009 Despeses 17400  334  480020 7000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.69. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AGRUPACIÓ NATURALISTA DE LA 

GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017009490     
 
En relació a l’expedient CPG12017000103 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’ entitat AGRUPACIÓ NATURALISTA DE LA GARROTXA amb  NIF: 
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G17127382 per un import de 1.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126010 Despeses 17400  334  480020 1000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.70. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT RAPSÒDIA VEUS LITERÀRIES 
 
Núm. de referència : X2017009491     
 
En relació a l’expedient CPG12017000104 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’ entitat RAPSÒDIA VEUS LITERÀRIES amb  NIF: G17895699 per un import 
de 500,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 “SUBVENCIONS 
ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126011 Despeses 17400  334  480020 500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.71. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ESCOLA D'ART D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2017009492     
 
En relació a l’expedient CPG12017000105 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’ entitat ESCOLA D’ART D’OLOT amb  NIF: Q6755285A per un import de 
1.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 “SUBVENCIONS 
ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126012 Despeses 17400  334  480020 1000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.72. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE SANT 
ESTEVE I DEL SANTUARI DEL TURA 

 
Núm. de referència : X2017009493     
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En relació a l’expedient CPG12017000106 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 CULTURAL A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE SANT 
ESTEVE I DEL SANTUARI DEL TURA amb  NIF: R1700002G per un import de 
3.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 “SUBVENCIONS 
ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126013 Despeses 17400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.73. - APROVAR SUBVENCIÓ A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ UNA CÀPSULA DE 
TEATRE 

 
Núm. de referència : X2017009494     
 
En relació a l’expedient CPG12017000107 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 UNA CÀPSULA DE TEATRE amb  NIF: G55231955 per un 
import de 4.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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. 
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3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, 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 1700126015 Despeses 17400  334  480020 4000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.74. - APROVAR SUBVENCIÓ A L’ENTITAT LITTERAE ASSOCIACIÓ CULTURAL 
 
Núm. de referència : X2017009498     
 
En relació a l’expedient CPG12017000108 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’ entitat LITTERAE ASSOCIACIÓ CULTURAL amb  NIF: G55205199 per un 
import de 1.500,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126017 Despeses 17400  334  480020 1500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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9.75. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA SANT 
MIQUEL 

 
Núm. de referència : X2017009528     
 
En relació a l’expedient CPG12017000109 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 COLLA GEGANTERA SANT MIQUEL amb  NIF: G55160782 
per un import de 800,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 1700126016 Despeses 17400  334  480020 800 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2017009339     
 
En relació a l’expedient CPG22017000035 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de 
poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
TERCER IMPORT 
  
Construccions Metàl·liques Olot SLU 150,00 
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S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’OBRES PRESENTADES 
ELS MESOS DE FEBRER I MARÇ DE 2017 RELATIUS A L’ÀREA 

D'INFRAESTRUCTURA I URBANISME 
 
Núm. de referència : X2017009151     
 
En relació a l’expedient URG72017000003, 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 
 
Donar compte de les comunicacions d’obres presentades entre els mesos de febrer i 
març de 2017 relatius a l’àrea d'infraestructura i urbanisme. 
 
Data sol·licitud Tipus d'obra Adreça
01/02/2017 REFORMA FAÇANA SEGONS PRESSUPOST ADJUNT AV. DOCTOR JOAQUIM DANÉS, 14
02/02/2017 REPAS DE TEULAT, SUBSTITUIR TEULES EN MAL 

ESTAT I RECOL·LOCACIO DE LES TEULES MOGUDES
LLOC. MAS L'ERUGA, 1

02/02/2017 REBAIX PAVIMENT SOBREPOSAT DEL LOCAL C. SANT RAFEL, 9
02/02/2017 REFORMA INTERIOR PLANTA BAIXA, ENTRADA, 

LAVABOS, ADEQUACIÓ MUNTACÀRREGUES EXISTENT
LLOC. LA MOIXINA, 1

06/02/2017 SUBSTITUCIÓ DE PAVIMENT DE GRES EXISTENT PTGE. MARTINICA, 3
07/02/2017 ADEQUACIÓ DE LOCAL PL. MIG, 5 1 4
07/02/2017 REALITZACIÓ D'UN COBERT C. VOLCÀ DE SANTA MARGARIDA, 10
08/02/2017 TREBALLS DE CONSOLIDACIÓ I MANTENIMENT DE LES 

FAÇANES
C PROA 17

09/02/2017 ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A BUGADERIA NO 
INDUSTRIAL

C. MADRID, 16 

10/02/2017 APORTA PROJECTE EN RELACIÓ AL REQUERIMENT 
MUNICIPAL PER A CANALITZACIÓ AIGUES PLUVIALS A 
PUIGSACALM 10-12

C. PUIGSACALM, 10

13/02/2017 AMPLIACIÓ DE REFORMA O REHABILITACIÓ D'EDIFICIS AV. ONZE DE SETEMBRE, 16

13/02/2017 COL·LOCACIÓ GRES A L'ESCLA ENTRADA DE LA 
VIVENDA

C. TERRASSA, 76

13/02/2017 ADEQUACIÓ DE LOCAL EN PLANTA BAIXA PG. BARCELONA, 10
13/02/2017 ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A FUSTERIA C. GARGANTA, 6
13/02/2017 REFORMA DE BANY AV. SANT JORDI, 166
14/02/2017 ADEQUACIÓ LOCAL C. ANTONI LLOPIS, 18
14/02/2017 AMPLIACIÓ DE REFORMA O REHABILITACIÓ D'EDIFICIS C. MULLERAS, 28

14/02/2017 PRESENTA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA REQUERIDA 
PER A LA TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRA 
MAJOR (1C) RELACIONADA.

AV. REIS CATÒLICS, 15

14/02/2017 ADJUNT PROJECTE LEGALITZACIO OBRS C ALFONS V 
3r 1a

C. ALFONS V, 6

14/02/2017 APORTA PROJECTE EXECUTIU PERMÍS D'OBRES I 
REFORMES A LA RESIDÈNCIA SANT JAUME D'OLOT, AL 
CARRER MULLERAS 15

C. MULLERAS, 15 
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15/02/2017 NETEJAR JARDÍ I TREURE FALS SOSTRE C. VERGE DEL PORTAL, 8
17/02/2017 SOL·LICITA PERMIS D'OBRES ADEQUACIO LOCAL 

COMERCIAL
C. MULLERAS, 28

17/02/2017 ARREGLAR PECES PAVIMENT C. ANDREA, 19
17/02/2017 ESCRIT EN RELACIO A LA COL·LOCACIO D'UNA 

MAMPARA AL BALCO DE L'HABITATGE SITUAT AL 
PASSATGE CAP D'ESTOPA, 3, I SOBRE ELS 
EXPEDIENTS DISCIPLINARIS QUE SE N'HAN DERIVAT

PTGE. CAP D'ESTOPA, 3 5 1

20/02/2017 IMPERMEABILITZACIÓ PARET C. SANT FERRIOL, 44
20/02/2017 REFORMA DE CUINA I BANY C. DEL CISTELL, 21
20/02/2017 REFORMA DE CUINA I BANY C. JOAQUIM VAYREDA, 1 PIS 4 PTA. 2
20/02/2017 SUBSTITUCIÓ BANYERA C. CADAQUÉS, 4 2-1

23/12/2016 ARREBOSSAT DEL CONTRAFORT, NETEJAR VERDET I 
ARRANJAR L'ARREBOSSAT DELS BALCO, I 
ARRANJAMENT DE LA CANAL

AV. ONZE DE SETEMBRE, 22

24/02/2017 REFORMA DE LA FAÇANA EXISTENT AMB 
RECOBRIMENT DE MATERIALS TÈCNICS

C. PINTOR RAMON BARNADAS, 2 

27/02/2017 ARREGLAR TEULES DE LA TEULADA PSSG. BISBE GUILLAMET, 16
27/02/2017 ADREÇAT DE PARETS I COL·LOCACIÓ RAJOLES I 

PAVIMENT
PTGE. DE LES PETÚNIES, 16

28/02/2017 CANVI DE PORTA EXTERIOR C. PARE XIBERTA, 3
28/02/2017 RETIRAR PLAQUES DE SOSTRE REIS CATÒLICS, 21 - 1a
01/03/2017 REFORMA DE CUINA C. MESTRE TURINA, 62 3 1 
01/03/2017 SUBSTITUCIÓ APARELLATGE INTERIOR I 

CONSTRUCCIÓ DIPÒSIT RECOLLIDA OLI INTERIOR 
D'UN TRANSFORMADOR 

C. IGNASI BUXÓ GOU, 11 

06/03/2017 FALTEN REQUERIMENTS C. POU DEL GLAÇ, 4 B 

08/03/2017 RENOVACIO DEL PAVIMENT DE TRES PISTES DE 
TENIS.

AV EQUADOR 8-10

08/03/2017  pintat de façana PTGE. CA N'ELIES, 9
08/03/2017 PINTAT DE FAÇANES CTRA. TRIES, 31 

09/03/2017 PINTAT DE FAÇANES AV. REI JAUME II, 65
09/03/2017 SUBSTITUCIÓ REVESTIMENTS INTERIORS C. VOLCÀ PEDRA AGUDA, 46
10/03/2017 REFORMA DE BANY C.PANYÓ, 14
10/03/2017 REFORMA DE CUINA PTGE. SEMBRADOR, 3 
10/03/2017 SUBSTITUCIÓ DE PAVIMENT DE LA TERRASSA PL. MANUEL MALAGRIDA, 14 
10/03/2017 CONSTRUCCIÓ DE PORXO ALZINA 14
10/03/2017 REFORMA DE CUINA C. AMARGURA, 1 

13/03/2017 REPARACIO MUR EXISTENT LLOC. MAS L'ERUGA, 1
13/03/2017 REFORMA DE CUINA I BANY CTRA. RIUDAURA, 40 
13/03/2017 SOL·LICITA PRORROGA LLICENCIA OME22017-11 C. JOAQUIM VAYREDA, 18 
14/03/2017 REPARACIÓ FILTRACIONS COBERTA PLANA C. VOLCÀ DE L'ESTANY, 1 
14/03/2017 REPARACIÓ PAVIMENT JARDÍ POSTERIOR C. VERN, 0010 17800
15/03/2017 MODIFICACIÓ REVESTIMENT FAÇANA PLANTA BAIXA AV. REIS CATÒLICS,26 
15/03/2017 REFORMA COBERTA SUBSTTUCIÓ TEULES C. SABADELL, 82 
16/03/2017 SUBSTITUCIÓ DE TEULES COBERTA C. MARIÀ JOLIS I PELLICER,11
16/03/2017 SUBSTITUCIÓ PAVIMENT TERRASSA CTRA. CANYA,66 
16/03/2017 RETIRADA ELEMENTS DIVISORIS AV. ANTONI GAUDÍ,18
17/03/2017 FORMACIÓ DE CUINA A L'HABITATGE CTRA. SANTA PAU,165
20/03/2017 ENDERROC ENVÀ I RETIRADA DE FALS SOSTRE C. FRANCESC MONSALVATJE,24
21/03/2017 SUBSTITUCIÓ DE BAIXANTS RDA. FLUVIÀ,6

21/03/2017 TAPIAR FINESTRES PLANTA BAIXA I FORMACIÓ DE 
TANCA 

CTRA. TRIES,77

21/03/2017 SUBSTITUCIÓ REMATS AMPITS BALCONS EDIFICI PTGE. FIRALET,1
21/03/2017 REFORMA DEL BANY DE L'AHBITATGE C. JOSEP OLIVET I LEGARES,24
22/03/2017 OBRES REPARACIÓ VOLADÍS SANT RAFEL 35, 3-2ª

23/03/2017 SUBSTITUCIÓ PAVIMENT PATI POSTERIOR C. SEVILLA,14 1
23/03/2017 REFORMA DE BANY C. RAMPÍ,9  
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24/03/2017 MODIFICACIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I REPARACIÓ 
REVESTIMENTS GARATGE

C. CLEMÀSTECS,18

24/03/2017 SUBTITUCIÓ DE BANYERA PER PLAT DE DUTXA C. HOSTAL DEL SOL,18
24/03/2017 SUBTITUCIÓ DE BANYERA PER PLAT DE DUTXA C. SEMALERS,23
24/03/2017 REPARACIÓ D'UNA FUITA A L'ESCALA DE L'EDIFICI C. FONTFREDA,2
24/03/2017 ADAPTACIÓ RAMPA PER A MINYUSVÀLIDS I 

REMFORMA INTERIOR DE LA RECEPCIÓ DEL CENTRE 
DE FISIOTERÀPIA AXIAL.

AV. SANTA COLOMA,33 B 10

24/03/2017 CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE DE SUPLEMENT 
SUPERIOR PER BARANA

PTGE. CAP D'ESTOPA,3 B 5

27/03/2017 PINTAT EN PLANTA BAIXA DE L'EDIFICI C. SANT FERRIOL, 0018 B
27/03/2017 REPARACIÓ DEL VOLADÍS DE COBERTA C. PRESÓ VELLA, 0008

27/03/2017 REFORMA DE LA CUINA C. VOLCÀ DEL CROSCAT, 0010 4 2
28/03/2017 REPARACIÓ DE COBERTA PLANA PG. DESEMPARATS,91
28/03/2017 REFORMA DEL BANY DE L'AHBITATGE CTRA. CANYA,79
29/03/2017 MODIFICACIÓ DE LA CUINA DE L'HABITATGE C. CANDI AGUSTÍ,36 1
30/03/2017 MOVIMENT DE TERRES. FORMACIÓ D'EXCAVACIÓ DE 

RASES PER A FONAMENTACIÓ
CTRA. VELLA DE BATET,21

31/03/2017 REFORMA OBERTURES DE FAÇANA C. SANT RAFEL, 0013 B
31/03/2017 REFORMA PARCIAL DE COBERTA C. NOTARI MIQUEL MARÇ,7
31/03/2017 REFORMA DE LA FAÇANA POSTERIOR DE 

L'AHBITATGE
C. ALZINA,4

31/03/2017 OBRES DE PINTAT DE FAÇANA DE L'HABITATGE PL. MORROT,1 
31/03/2017 REFORMA DE BANYS I CUINES C. SANT ROC,2 1

31/03/2017 COL.LOCACIÓ PERFILS METÀL.LICS C. SANT ROC,2 1 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - LEGALITZACIÓ DE MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE REFORMA I 
AMPLIACIÓ D’HABITATGE A L’AVINGUDA CASTELLA LA MANXA, 18 

 
Núm. de referència : X2017003980 
 
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 OMA32017000026 en data 
registre entrada  21/02/2017 
a: ****     
per a: LEGALITZACIÓ DE MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE REFORMA I 
AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT    
situada a: AV CASTELLA-LA MANXA N.0018  
U.T.M : 7796705 
 
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: CRL2017800032     
 
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. 
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Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 120410.85 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

120410.85 3732.74 0 3732.74 304.90 4037.64 
 

Garanties: 
   

Total Liquidació Euros 
Per Drets 4037.64 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: - mesos. 
 
- Per a l’obtenció de la llicència de primera ocupació de l’habitatge construït caldrà 

la construcció del cos d’edificació projectat d’unió entre els dos edificis de la 
parcel·la. 

- En aplicació de l’acord de la Comissió de Govern Local de data 15/01/2003, es 
condiciona l’efectivitat d’aquesta llicència de legalització a la formalització en 
document públic, que consti en el Registre de la propietat, i amb despeses a càrrec 
de l’autoritzat, dels punts següents: 1) amb la llicència d’edificació s’han de 
considerar esgotades les possibilitats de parcel·lació de la finca. 2) D’acord amb la 
instància presentada pel Sr Ignasi Sala Sala, l’existència de dos habitatges a la 
parcel·la no és una situació definitiva i, per tant, la tanca que els separa té un 
caràcter provisional. Mentre es mantingui aquesta situació, la tanca el legalitza amb 
caràcter provisional i a precari.. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.2. - REFORMA DE COBERTA D’EDIFICI ENTRE MITGERES AL CARRER 
BERGA I BOADA, 5. 

 
Núm. de referència : X2017004797 

 
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 OMA32017000030 en data 
registre entrada  01/03/2017 
a: PROMOCIONS IMMOBILIARIES TALAIXA SL     
per a: REFORMA DE COBERTA D'EDIFICI ENTRE MITGERES    
situada a: C BERGA I BOADA N.0005  
U.T.M : 7404903 
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Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2017800031     
 
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: 19366.86 euros  
1 Tanca provisional 
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

19366.86 600.37 0 600.37 62.85 663.22 
 

Garanties: 
   

Total Liquidació Euros 
Per Drets 663.22 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  
 
- Mentre s’executin obres que afectin les façanes 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 de 0,90 m d’amplada mínima. 

- Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 
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. 

- Com  a  mínim  48  hores abans de qualsevol operació  de  càrrega  o  de 
descàrrega  que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a  la Policia 
Municipal per tal de preveure la senyalització necessària. 

- El cantell dels ràfecs de coberta no tindrà un gruix superior a 0,20 m ni la seva 
volada ultrapassarà els 0,60 m del pla de façana (art. 153 POUM). 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts 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 


