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ACTA NÚM. 18 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

11 DE MAIG DE 2017 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 11 de maig de 2017, a les vuit del matí, es reuneix en 
aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS per tal de celebrar  la 
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Josep Guix Feixas, 
Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar 
Roca i Reixach.  Excusa la seva assistència la regidora Sra. Núria Fité i Grabalosa. 
 
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 assisteixen, com a regidors de l’oposició, les Sres. Anna Barnadas i López, Anna 
Descals Tresserras. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 

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 4 de maig :   
 
- el mateix dia 4 es va desplaçar a Tàrrega per assistir a la Comissió Executiva de 
l’AMI  i a la tarda, va assistir a la Junta General de Dinàmig, que va tenir lloc a la seva 
seu (C.Lorenzana 15) .  
 
- el dia 6  de maig,  va anar a donar la benvinguda als participants de la nova edició de 
Robolot Team que va tenir lloc al Casal Marià, seguidament a l’obertura de la 8ª 
Marató de sang que va tenir lloc al pati de l’Hospici i a continuació.a l’acte de 
celebració del 20è aniversari de l’esplai Garbuix que va tenir lloc a la seva seu del c/ 
Proa.  
 
- el dia 7 de maig, va acompanyar el CIT en la visita que va fer a la darrera mare a 
l’Hospital d’Olot i a l’homenatge a la mare que va fer a Plaça Clarà i a la tarda va 
presenciar el partit de la UE Olot amb Castelldefels, on l’equip olotí  es va proclamar  
campió de Tercera Divisió.  
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- el dia 8 de maig, es va desplaçar a Barcelona per acompanyar la presidenta i la 
secretària primera del Parlament a declarar al Tribunal Superior de Justícia i per 
entrevistar-se amb el Sr. Damià Calvet, Director de l’Institut Català del Sòl.  
I a la tarda, va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Ràdio Olot.  
 
- i finalment, el dia 10 de maig, va rebre la visita del Sr. Francesc Ten, Director dels 
Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, acompanyat de la Sra. Mariona Abelló, 
cap del servei de Patrimoni, que varen venir a anunciar la declaració dels edificis del 
Teatre i de l’Hospici com a béns culturals.   

 
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. - APROVAR L’ADHESIÓ A L'ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB L'AGÈNCIA 

DE L'HABITATGE DE CATALUNYA PEL COFINANÇAMENT DE LES OBRES 
D'ADEQUACIÓ DELS HABITATGES OBJECTE D'EXPROPIACIÓ DE L'ÚS 

TEMPORAL PER CAUSA D'INTERÈS SOCIAL. 
 
Núm. de referència : X2017011885     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot, va aprovar per Junta de Govern Local de data 30 de 
març de 2017 l'inici de procediment d'obtenció d'informació prèvia per procedir a 
l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatges buits al municipi d’Olot per a 31 
habitatges propietat de 4 entitats diferents, al efectes de dotar un parc social 
d’habitatges assequibles de lloguer, d'acord amb el que disposa l'article 15 de la Llei 
4/2016. 
 
Vista la possibilitat de formalitzar acord de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i pel cofinançament de les obres d’adequació dels habitatges objecte 
d’expropiació de l’ús temporal per causa d’interès social, que preveu l’article 15 de la 
Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones en risc d’exclusió residencial. 
 
Vist que l’objecte de col·laboració consistiria en què l’Agència es faria càrrec del 
cofinançament del pressupost de les obres d’adequació en un 50%, fins a un màxim 
de 7.000 € per habitatge. 
 
En relació a l’expedient HA012017000006, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’Adhesió a l'Acord de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya pel cofinançament de les obres d'adequació dels habitatges objecte 
d'expropiació de l'ús temporal per causa d'interès social.  
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA 
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POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D'ABRIL DE 2017 
 
Núm. de referència : X2017010891     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 3 de maig de 
2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000071 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, innovació i atenció al ciutadà, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes d’abril de 2017: 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

**** Abril 2017 7 Nocturnitat 79,73 
**** Abril 2017 7 Nocturnitat 79,73 
**** Abril 2017 7 Nocturnitat 79,73 
**** Abril 2017 2 Nocturnitat 22,78 
**** Abril 2017 6 Nocturnitat 68,34 
**** Abril 2017 7 Nocturnitat 55,23 
**** Abril 2017 5 Nocturnitat 39,45 
**** Abril 2017 7 Nocturnitat 55,23 
**** Abril 2017 5 Nocturnitat 39,45 
**** Abril 2017 9 Nocturnitat 71,01 
**** Abril 2017 7 Nocturnitat 55,23 
**** Abril 2017 7 Nocturnitat 55,23 
**** Abril 2017 7 Nocturnitat 55,23 
**** Abril 2017 2 Nocturnitat 15,78 
**** Abril 2017 2 Nocturnitat 15,78 
**** Abril 2017 2 Nocturnitat 15,78 
**** Abril 2017 6 Nocturnitat 47,34 
**** Abril 2017 7 Nocturnitat 55,23 
**** Abril 2017 6 Nocturnitat 47,34 
**** Abril 2017 7 Nocturnitat 55,23 
**** Abril 2017 6 Nocturnitat 47,34 
**** Abril 2017 7 Nocturnitat 55,23 
**** Abril 2017 7 Nocturnitat 55,23 

TOTAL  135  1.166,65 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina d’abril de 2017 amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17180  132  121031 1166.65 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 
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S’aprova per unanimitat. 
 

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

 
Núm. de referència : X2017011572     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 3 de maig del 
2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000073 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes d’abril de 
2017. 
 

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

****   
01/04/2017 REFORÇ TORN.  6,50 107,06 
16/04/2017 ACTE FESTIU. PROCESSÓ SIKH 6,25 102,94 
25/04/2017 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 135,88 
29/04/2017 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 135,88 
   
****   
16/04/2017 ACTE FESTIU. PROCESSÓ SIKH 6,25 102,94 
24/04/2017 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 135,88 
   
****   
01/04/2017 ACTE ESPORTIU.  5,00 82,35 
   
****   
28/04/2017 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 135,88 
   
****   
08/04/2017 REFORÇ TORN. PATRULLA FLUVIÀ-2 8,25 135,88 
   
****   
17/04/2017 REFORÇ TORN. VIGILANCIA MERCAT 4,00 65,88 

TOTAL 69,25 1.140,57 € 
 

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17180  132  130012 1140.57 HORES EXTRAORDINARIES SEGURET180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

D'ABRIL DE 2017 
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Núm. de referència : X2017011788     
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000075 i antecedents corresponents, i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 8 de maig de 2017, la 
regidora delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a 
continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes d’abril de 2017: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ASFALT Supervisor 12,00 187,83 € 

Urgència. De 17:00 h a 18:00 h. 
Muntar i col.locar senyals de perill 

03/04/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. 
Descarregar i montar grades a 
l'Hospici per l'acte  

18/04/2017 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. 
Desmuntar escenari , treure cadires de 
l'Escola Pia.  

19/04/2017 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Actes. De 16:00 h a 19:00 h. Muntar 
escenari el Firal per TV Olot. 

20/04/2017 S. Diürn  3,00 44,34 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 13,00 258,01 € 

Acte. De 19:00 h a 20:00 h. 
Desconnexió elèctrica a la Plaça Major 
per acte  

21/04/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 22:00 h a 02:00 h. 
Desconnexió i connexió de 
l'enllumenat i assistència  

21/04/2017 S.   4,00 65,88 € 

Acte. De 21:00 h a 01:00 h. 
Connexions i desconnexions 
d'enllumenat públic  

22/04/2017 S. Festiu  4,00 65,88 € 

Acte. De 12:00 h a 13:00 h. Connexió 
elèctrica a Plaça Major i Plaça Teatre  

22/04/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Avaria. De 01:00 h a 02:00 h. Arranjar 
avaria de llum el Camí de la Teularia. 

22/04/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 13:00 h a 14:00 h. Connexió 
de TV Olot el Firal. 

23/04/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 20:00 h a 21:00 h. 
Desconnexió TV Olot el Firal. 

23/04/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 16,00 333,76 € 

Acte. De 18:00 h a 19:00 h . Connexió 
elèctrica a la Plaça Major per l'acte  

13/04/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 20:00 h a 21:00 h 
.Desconnexió elèctrica a la Plaça 
Major per l'acte  

13/04/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Avaria. De 20:00 h a 22:00 h. Arranjar 
avaria d'enllumenat del carrer Vicens  

14/04/2017 S. Festiu  2,00 32,94 € 

Acte. De 18:00 h a 19:00 h. Connexió 
per  l'acte del Ball del Xai -Be a la 
Plaça  

15/04/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 18:00 h a 19:00 h. 
Desconnexió per l'acte del Ball del Xai 
-Be a la Plaça  

15/04/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Avaria. De 20:00 h a 22:00 h. Arranjar 
avaria de llum a la Plaça Muralla. 

17/04/2017 S. Festiu  2,00 32,94 € 

Actes. De 10:00 h a 14:00 h. 
Desconnexions per diferents actes 
Walkin Doj,  

17/04/2017 S. Festiu  4,00 65,88 € 

Actes. De 07:00 h a 08:00 h. 
Connexions per diferents actes Walkin 
Doj, trencada  

17/04/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 17:00 h a 18:00 h. Connexió 29/04/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 
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elèctrica acte Sismògraf a les Fonts 
Acte. De 20:00 h a 21:00 h. 
Desconnexió elèctrica per l'acte 
Sismògraf a les Fonts  

29/04/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Avaria. De 11:00 h a 12:00 h. Arranjar 
avaria quadre de la Solfa pel 
tallagespa, 

29/04/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 3,00 49,41 € 

Acte. De 08:00 h a 11:00 h. Portar 
grua per grabar sortida Trailwalker. 

01/04/2017 S. Festiu  3,00 49,41 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 2,00 32,94 € 

Avaria. De 10:00 h a 12:00 h. Arranjar 
avaria en quadre de l'Hospici  

30/04/2017 S. Festiu  2,00 32,94 € 

****  . FUSTERS Supervisor 17,00 289,16 € 

Urgència. De 16:00 h a 17:00 h. Canvi 
de pany i candaus a l'edifici Hidro. 

06/04/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 9:00 h a 11:00 i 13:00 h a 
15:00 h. Treure escenari, tanques, 
taules 

09/04/2017 S. Festiu  4,00 67,56 € 

Actes. De 16:00 h a 19:00 h. Muntar 
escenari el Firal per TV Olot.  

20/04/2017 S. Diürn  3,00 44,34 € 

Acte. De 19:30 h a 22:30 h. Treure 
escenari i tanques del firal per TV Olot. 

23/04/2017 S. Festiu  3,00 50,67 € 

Acte. De 6:30 h a 12:30 h . Muntar 
escenari al Firal per TV Olot al firal. 

23/04/2017 S. Festiu  6,00 101,34 € 

****  . JARDINERS Supervisor 17,00 270,25 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. 
Descarregar i montar grades a 
l'Hospici per l'acte  

18/04/2017 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. 
Desmuntar escenari , treure cadires de 
l'Escola Pia.  

19/04/2017 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Acte. De 19:30 h a 22:30 h. Treure 
escenari i tanques del firal per TV Olot. 

23/04/2017 S. Festiu  3,00 50,67 € 

Acte. De 6:30 h a 12:30 h . Muntar 
escenari al Firal per TV Olot al firal. 

23/04/2017 S. Festiu  6,00 101,34 € 

****  . MAGATZEM Encarregat 12,00 215,28 € 

Actes. De 16:00 h a 19:00 h. Muntar 
escenari el Firal per TV Olot. 

20/04/2017 S. Diürn  3,00 48,60 € 

Acte. De 19:30 h a 22:30 h. Treure 
escenari i tanques del firal per TV Olot.  

23/04/2017 S. Festiu  3,00 55,56 € 

Acte. De 6:30 h a 12:30 h . Muntar 
escenari al Firal per TV Olot al firal.  

23/04/2017 S. Festiu  6,00 111,12 € 

****  . OPERATIVA Oficial 1º 24,00 372,62 € 

Acte. De 9:00 h a 11:00 i 13:00 h a 
15:00 h. Treure escenari, tanques, 
taules  

09/04/2017 S. Festiu  4,00 65,88 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. 
Descarregar i montar grades a 
l'Hospici per l'acte  

18/04/2017 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. 
Desmuntar escenari , treure cadires de 
l'Escola Pia.  

19/04/2017 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Actes. De 16:00 h a 19:00 h. Muntar 
escenari el Firal per TV Olot. 

20/04/2017 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Acte. De 19:30 h a 22:30 h. Treure 
escenari i tanques del firal per TV Olot.  

23/04/2017 S. Festiu  3,00 49,41 € 

Acte. De 6:30 h a 12:30 h . Muntar 
escenari al Firal per TV Olot al firal. 

23/04/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

****  . OPERATIVA Supervisor 16,00 255,47 € 
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Acte. De 16:00 h a 20:00 h. 
Desmuntar escenari , treure cadires de 
l'Escola Pia.  

19/04/2017 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Actes. De 16:00 h a 19:00 h. Muntar 
escenari el Firal per TV Olot. Muntar 
escenari 

20/04/2017 S. Diürn  3,00 44,34 € 

Acte. De 19:30 h a 22:30 h. Treure 
escenari i tanques del firal per TV Olot.  

23/04/2017 S. Festiu  3,00 50,67 € 

Acte. De 6:30 h a 12:30 h . Muntar 
escenari al Firal per TV Olot al firal. 

23/04/2017 S. Festiu  6,00 101,34 € 

****  . PALETES Oficial 1º 7,00 100,87 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. 
Desmuntar escenari , treure cadires de 
l'Escola Pia.  

19/04/2017 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Actes. De 16:00 h a 19:00 h. Muntar 
escenari el Firal per TV Olot. 

20/04/2017 S. Diürn  3,00 43,23 € 

****  . PINTORS Oficial 1º 1,00 25,25 € 

Urgència. De 8:30 h a 9:30 h. Obrir 
porta de la Brigada per motiu que va 
saltar  

17/04/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . PINTORS Supervisor 3,00 44,34 € 

Urgència. De 16:00 h a 19:00 h. Donar 
antigrafitis els bancs i taules Vial 

19/04/2017 S. Diürn  3,00 44,34 € 

TOTAL 
   

143,00 2.435,19 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17142  1511 130011 2435.19 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.4. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 
LES OFICINES PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES D'ABRIL 

DE 2017 
 
Núm. de referència : X2017011896     
 
En relació a l’expedient RH132017000077 i antecedents corresponents, i atès el vist-i-
plau de la secretària, del director de la Brigada Municipal i l’informe NI022017000324 
de la cap de progrés econòmic, la regidora delegada  d'Organització, Innovació i 
Atenció al ciutadà proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de 
març i d’abril de 2017: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis Import €) 

**** Progrés 
econòmic 

01/04/17 
Vigilància sala.- 
PDECAT 

43,14 € 

**** Progrés 
econòmic 

31/03/17 i 
01/04/17 

Control i seguiment 
Trailwaker 

39,98 € 

**** Progrés 
econòmic 

23/04/17 Muntatge Sant Jordi 73,85 € 

**** Progrés 
econòmic 

17/04/17 
Control Mercat 
Setmanal 

146,58 € 

**** Progrés 23/04/17 Muntatge Sant Jordi 93,28 € 
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econòmic 

**** Progrés 
econòmic 

17/04/17 
Control espectacle 
familiar 

93,28 € 

**** Infraestructura-
Urbanisme 

29/04/17 Casament 40,40 € 

**** 
Estadística 

del 27/03/17 al 
26/04/17 

Gestió del padró i 
estadístiques 

559,20 € 

**** 
Brigada Març 

Serveis, BPM i 
facturació 

86,46 € 

**** 
Brigada Abril 

Facturació i hores 
extres 

100,87 € 

**** Brigada 26/04/17 Arxiu 31,70 € 

TOTAL        1.308,74 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17200  430  130001 490.11 SERVEIS EXTRAORDINARIS DINAMIG200 009 999 999 999 999 
0  Despeses 17142  1511 130011 219.03 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 17130  920  130013 599.6 HORES EXTRAORDINARIES GENERALS130 001 999 999 999 999 

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

MUNICIPAL REALITZADES EL MES D'ABRIL DE 2017 
 
Núm. de referència : X2017011890     
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 8 de maig de 2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000076 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes d’abril de 
2017 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ESCOLES Oficial 1º 9,00 148,23 € 

Acte. De 19:30 h a 22:30 h. Treure 
escenari i tanques del firal per TV Olot.   

23/04/2017 S. Festiu  3,00 49,41 € 

Acte. De 6:30 h a 12:30 h . Muntar 
escenari al Firal per TV Olot al firal.  

23/04/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 9,00 148,23 € 

Acte. De 19:30 h a 22:30 h. Treure 
escenari i tanques del firal per TV Olot.  

23/04/2017 S. Festiu  3,00 49,41 € 

Acte. De 6:30 h a 12:30 h . Muntar 
escenari al Firal per TV Olot al firal.  

23/04/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 9,00 148,23 € 

Acte. De 19:30 h a 22:30 h. Treure 
escenari i tanques del firal per TV Olot.  

23/04/2017 S. Festiu  3,00 49,41 € 

Acte. De 6:30 h a 12:30 h . Muntar 
escenari al Firal per TV Olot al firal.  

23/04/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

****  . OPERATIVA Oficial 1º 20,00 306,74 € 
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Acte. De 16:00 h a 20:00 h. 
Descarregar i muntar grades a 
l'Hospici per l'acte  

18/04/2017 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. 
Desmuntar escenari , treure cadires de 
l'Escola Pia.  

19/04/2017 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Actes. De 16:00 h a 19:00 h. Muntar 
escenari el Firal per TV Olot. 

20/04/2017 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Acte. De 19:30 h a 22:30 h. Treure 
escenari i tanques del firal per TV Olot.  

23/04/2017 S. Festiu  3,00 49,41 € 

Acte. De 6:30 h a 12:30 h . Muntar 
escenari al Firal per TV Olot al firal. 

23/04/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

TOTAL    47,00 751,43 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17140  1510 121032 751.43 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

6.1. - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DELS SERVEIS D'ALLOTJAMENT DELS 
ESTADANTS DE LA RESIDÈNCIA D'ARTS, CIÈNCIES I HUMANITATS D'OLOT; I 

CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2017011974   
 
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 2 de juny de 2016, es va adjudicar el 
contracte de “serveis d’allotjament dels estadants de la Residència d’Arts, Ciències i 
Humanitats d’Olot” a favor de l’empresa “Congecaribe, 2012, S.L.” per un període de 7 
mesos. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 24 de novembre de 2016, es va 
prorrogar el mencionat contracte de serveis per un període de 7 mesos, de conformitat 
amb l’establert en el Plec de clàusules reguladores de la contractació. 
 
Atès que en data 2 d’agost de 2017 finalitza el termini de pròrroga del contracte dels 
serveis d’allotjament del estadants de la Residència d’Arts, Ciències i Humanitats 
d’Olot adjudicat a l’empresa “Congecaribe 2012, S.L.” 
 
Vist l’informe emès pel director de FABER (Residència d’Arts, Ciències i Humanitats), 
relatiu a la necessitat de procedir a una nova contractació dels serveis esmentats. 
 
El termini de durada del contracte s’estableix per un any, a comptar del dia 3 d’agost 
(inclòs), i es podrà prorrogar per una anualitat més, per acord de les parts manifestat 
de forma expressa abans de la seva finalització, de conformitat amb l’article 303 del 
TRLCSP. 
 
Atès que a l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars i el plec 
de prescripcions tècniques reguladores de la contractació i demés documentació 
prevista a l’article 109 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP). 
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Tenint en compte que el pressupost de licitació ascendeix a 85.316,60€, IVA exclòs, el 
procediment a seguir per a l’adjudicació és l’obert. 
Tenint en compte el valor estimat del contracte i atès que la competència per a 
l’adopció del present acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de 2015.    
 
Vista la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de continuar amb el Projecte de residència 
d’Arts, Ciències i Humanitats d’Olot, i vist l’expedient administratiu núm. 
CCS12017000012 la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern 
Obert, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació dels “serveis d’allotjament dels estadants 
de la Residència d’Arts, Ciències i Humanitats d’Olot”. 
 
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 110 del TRLCSP, l’expedient de 
contractació administrativa dels serveis d’allotjament dels estadants de la Residència 
d’Arts, Ciències i Humanitats d’Olot, pel preu de licitació vuitanta-sis mil cent setanta-
tres euros amb dos cèntims (86.173,02€), IVA exclòs. 
 
El preu anual del servei ascendeix a la quantitat de noranta-quatre mil set-cents 
noranta euros amb trenta-dos cèntims (94.790,32€), IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en vuitanta-sis mil cent setanta-tres euros amb dos cèntims (86.173,02€)  
de pressupost net i vuit mil sis-cents disset euros amb trenta cèntims (8.617,30€) d’IVA 
calculat amb un tipus del 10%.. 
El preu anual es desglossa en els següents conceptes: 

. Allotjament i manutenció (pernoctacions): 80.523,02€. + 8.052,30 d’IVA al 10%. 

. Posada a disposició d’un espai comú: 3.650,00€ + 365,00€ d’IVA al 10%. 

. Posada a disposició d’una sala de conferències: 2.000€ + 200€ d’IVA al 10%. 
 
El pressupost màxim de licitació constitueix la xifra màxima per sobre de la qual 
s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació. Els licitadors 
hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost anual màxim de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, de conformitat amb el model de 
proposició. 
 
Tercer.- El termini de durada del contracte s’estableix en 1 any, a comptar del dia 3 
d’agost de 2017 (inclòs), i es podrà prorrogar per una anualitat més, per acord de les 
parts manifest de forma expressa abans de la seva finalització, de conformitat amb 
l’article 303 del TRLCSP. 
 
L’import màxim estimat de la despesa corresponent al període de 3 d’agost a 31 de 
desembre de 2017 ascendeix a 46.718,63€, dels quals 42.471,49€ corresponen a la 
base imposable i 4.247,14 l’IVA calculat al 10%. 
 
La resta amb càrrec al pressuposts de l’any 2018. 
 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 
 
Quart.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques que ha de regir la contractació dels serveis abans mencionats, tal i com 
determinen els articles 115 i 116 del TRLCSP i 67 i 68 el RGLCAP. 
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Cinquè.- APROVAR la despesa del servei que es finançarà amb càrrec a la partida 
17.400.334.227992 (Res. D’arts, ciències i humanitats) del pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 17400  334  227992 46718.63 RES. D'ARTS, CIENCIES I HUMANITATS100 001 001 001 000 000 

 
Sisè.- CONVOCAR licitació i tramitar l’expedient de contractació ordinària de 
conformitat amb l’article 110 el TRLCSP, que es tramitarà pel procediment obert, 
atenent a una pluralitat de criteris de valoració, en virtut dels articles 138, 150 i 157 del 
TRLCSP i procedir a la seva publicació en el BOP i al Perfil del Contractant, amb 
caràcter urgent, de conformitat amb l’article 142.1 i 142.4 del TRLCSP.    
  
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per a aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
6.2. - SERVEIS DE CÀTERING DEL DINAR PROFESSIONAL DELS FESTIVAL  

SISMÒGRAF 2017 
 
Núm. de referència : X2017011783     
 
Els dies 21,22 i 23 d’abril d’enguany es va  portar a terme el “Festival Sismògraf 2017” 
. 
Atès l’informe del director gerent de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot en el qual 
s’informa que en el marc d’aquest festival s’organitza anualment dins l’itinerari 
professional un dinar per a  programadors  d’arts escèniques i companyies de dansa, 
amb l’objectiu d’establir un espai de trobada i relació entre tots els agents del sector.  
Aquest any aquet dinar es va portar a terme el dia 21 d’abril als jardins de la Torre 
Malagrida i per tal de donar oportunitat a participar-hi a tots els establiments de la 
comarca es va fer a través de l’Àssociació d’Hostelatge de la Garrotxa.  
Atès s’informaf favorablement el pagament de la factura corresponent i vist l’expedient 
administratiu núm. CC012017000177 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.- Aprovar els serveis realitzats per  ASSOCIACIO D'HOSTALATGE DE LA 
GARROTXA (G1715403-0) consistent en  el servei de càtering del dinar professional 
dins del "Festival Sismògraf 2017" per a programadors d'arts escèniques i companyies 
de dansa,  que es va portar a terme el dia 21 d'abril de 2017; d’acord amb la seva 
factura núm.  117/2017 i l’informe del director gerent de l’IMCO que figuren com annex 
a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-
SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (3636.36 €) + IVA: TRES-CENTS 
SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (363,64 €).  Es 
pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  334  227991 4000 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.3. - SERVEIS D'ALLOTJAMENT PROFESSIONALS I COMPANYIES "FESTIVAL 
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SISMÒGRAF 2017" 
 
Núm. de referència : X2017011802     
 
Els dies 21,22 i 23 d’abril es va portar a terme el “Festival Sismògraf 2017” 
Atès l’informe del director gerent de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, en relació als 
serveis d’allotjament dels professionals i companyies del “Festival Sismògraf 2017” en 
concret als serveis efectuats per l’empresa “Cos Ribera, SL” d’allotjament a les 
companyies de dansa: “Moveo; “Mandrake”; “Roser Lóez Espinosa”; “Larua Aris&Jos 
Bakerr”; “Brodas Kukai”; “Cobosmika”; “Big Blouncers”; “Pere Faura” i “Quim Bigas”;  
els quals s’informen favorablement el pagament de la factura corresponent.  
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012017000178 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.- Aprovar els serveis relaitzats per l’empresa COS RIBERA SL (B1792851-6) 
consistent en serveis d'allotjament  de les companyies de dansa: “Moveo; “Mandrake”; 
“Roser López Espinosa”; “Larua Aris&Jos Baker”; “Brodas Kukai”; “Cobosmika”; “Big 
Blouncers”; “Pere Faura” i “Quim Bigas”;  participants del "Festival Sismògraf 2017"; 
d’acord amb la seva factura núm. A-392 i l’informe del director gerent  de l’IMCO que 
figuren com annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL CINC-CENTS 
SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (3.567,29€) + IVA: TRES-
CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (356,73 €).  Es 
pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  334  227991 3924.02 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.4. - DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ PER ADJUDICAR ELS SERVEIS PER 

A PORTAR TERME EL PROJECTE "UNA NOVA OPORTUNITAT" 
 
Núm. de referència : X2017005410     
 
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 23 de febrer de 2017, es va aprovar el 
Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
reguladores de la contractació dels serveis per portar a terme el Projecte “Una 
Nova Oportunitat” i es convocà al corresponent licitació. 
 
En data 10 d’abril de 2017 finalitzà el termini per a la recepció d’ofertes, havent 
presentat oferta les següents entitats: “Fundació Pere Tarrés”, “Integra, Associació de 
Discapacitats Intel·lectuals” i “Insercoop, SCCL”. 
 
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 20 d’abril de 2017, procedí a 
l’obertura i del Sobre núm. 1 i a la qualificació de la documentació de caràcter general, 
acordant declarar exclosa del procediment a “Íntegra, Associació de Discapacitats 
Intel·lectuals”, per concórrer en la causa prevista a l’article 60.1.f) del TRLCSP en 
relació amb la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral Central 
(LOREG). 
 



 
 
 

 13 

En data 25 d’abril de 2017 la Mesa de Contractació procedí a l’obertura del Sobre 
núm. 2 (proposta relativa als criteris d’adjudicació tècnics que depenen d’un judici de 
valor) presentat per “Fundació Pere Tarrés” i “Insercoop, SCCL”, donant a conèixer el 
seu contingut i trametent-lo al Comitè d’Experts designat per a la seva valoració. 
 
Vist l’informe de valoració emès pel Comitè d’Experts, la Mesa de Contractació, en 
reunió celebrada en data 4 de maig de 2017, acordà declarar excloses de la licitació a  
“Fundació Pere Tarrés” i “Insercoop, SCCL”, per considerar que les proposicions per 
elles presentades no s’adeqüen a l’objecte del contracte al no complir els criteris 
establerts en el plec de clàusules regulador de la contractació.  
 
Vist l’expedient administratiu núm.CCS12017000007 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada de Participació, Transparència i Govern Obert,  proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- DECLARAR deserta la licitació convocada per acord de la Junta de Govern 
Local de data 23 de febrer de 2017 per adjudicar, mitjançant procediment obert, la 
contractació dels serveis per portar a terme el Projecte “Una Nova Oportunitat” i iniciar 
un nou procediment de contractació. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord als licitadors concurrents a l’ expressat 
procediment. 
 
Tercer.- PUBLICAR l’esmentada declaració en el Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament. 
 
Quart.- Donar de baixa  la despesa  prevista per aquests serveis de : 43.112,40 € + 
IVA :9.053,60 € , la qual fou aprovada per Decret de l’Alcaldia de data 16 de març de 
2017 amb càrrec a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200 1700984 Despeses 17200  430  227998 -52166 DESP.PROG.INNOV NOVA OPORTUNITAT IE 

20/16 01 01 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX NÚM. 17/018 
 
Núm. de referència : X2017011971     
 
En relació a l’expedient CPG22017000047 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annex núm. 17/018 per un import de 
285.334,33 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 285334.33 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE EXCURSIONISTA OLOT 
 
Núm. de referència : X2017011813     
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En relació a l’expedient CPG12017000118 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 2.144,52 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. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121016 Despeses 17330  341  480002 2144.52 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CONSELL ESPORTIU DE LA 
GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2017011820     
 
En relació a l’expedient CPG12017000119 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 CONSELL ESPORTIU DE LA GARROTXA amb  NIF: G17091133 per 
un import de 919.08 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 
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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. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121017 Despeses 17330  341  480002 919.08 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMPA COL·LEGI PÚBLIC SANT ROC 

 
Núm. de referència : X2017011825     
 
En relació a l’expedient CPG12017000120 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 AMPA COL.LEGI PÚBLIC SANT ROC amb  NIF: G17228883 per un 
import de 510.02 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. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121018 Despeses 17330  341  480002 510.02 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMPA CEIP MALAGRIDA 
 
Núm. de referència : X2017011827     
 
En relació a l’expedient CPG12017000121 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 l’ entitat AMPA CEIP MALAGRIDA amb  NIF: G17139700 per un import de 
648,11 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. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121019 Despeses 17330  341  480002 648.11 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.5. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESCOL LLAR LLUIS Mª MESTRES 
 
Núm. de referència : X2017011831     
 
En relació a l’expedient CPG12017000122 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 LLAR LLUIS Mª MESTRES amb  NIF: Q6755186A per un 
import de 440,97 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. 
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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. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121020 Despeses 17330  341  480002 440.97 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT INTEGRA ASSOCIACIÓ DE 
DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS 

 
Núm. de referència : X2017011832     
 
En relació a l’expedient CPG12017000123 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 INTEGRA ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS 
amb  NIF: G17035445 per un import de 213,12 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. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121021 Despeses 17330  341  480002 213.12 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.7. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMPA IES LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017011834     
 
En relació a l’expedient CPG12017000124 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 
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2017, a l’ entitat AMPA IES LA GARROTXA amb  NIF: G17329582 per un import de 
620,49 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 1700121022 Despeses 17330  341  480002 620.49 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.8. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMIPA ESCOLA VOLCÀ 
BISAROQUES 

 
Núm. de referència : X2017011835     
 
En relació a l’expedient CPG12017000125 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 AMIPA ESCOLA VOLCÀ BISAROQUES amb  NIF: G17068834 per un 
import de 703,34 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. 
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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 1700121023 Despeses 17330  341  480002 703.34 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.9. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMPA IES BOSC DE LA COMA 
 
Núm. de referència : X2017011837     
 
En relació a l’expedient CPG12017000126 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 AMPA IES BOSC DE LA COMA amb  NIF: G17447558 per un import 
de 213,12 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 1700121024 Despeses 17330  341  480002 212.12 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.10. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMIPA ESCOLA PLA DE DALT 
 
Núm. de referència : X2017011838     
 
En relació a l’expedient CPG12017000127 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  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 l’ entitat AMIPA ESCOLA PLA DE DALT amb  NIF: G17160987 per un import 
de 841,43 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 1700121025 Despeses 17330  341  480002 841.43 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.11. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CEIP EL MORROT 
 
Núm. de referència : X2017011839     
 
En relació a l’expedient CPG12017000128 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 CEIP EL MORROT amb  NIF: Q1700573G per un import de 489.30 
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 
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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 1700121026 Despeses 17330  341  480002 489.30 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.12. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESCOLA PIA 
 
Núm. de referència : X2017011840     
 
En relació a l’expedient CPG12017000129 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 PIA amb  NIF: R1700058I per un import de 648.11 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 1700121027 Despeses 17330  341  480002 648.11 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.13. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT 

 
Núm. de referència : X2017011841     
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En relació a l’expedient CPG12017000130 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 CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT amb  NIF: G17380981 per un 
import de 4.760,62 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 1700121028 Despeses 17330  341  480002 4760.52 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.14. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB CICLISTA LEFA TEAM 
 
Núm. de referència : X2017011842     
 
En relació a l’expedient CPG12017000131 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’ entitat CLUB CICLISTA LEFA TEAM amb  NIF: G55183511 per un import de 
843,06 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 
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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 1700121029 Despeses 17330  341  480002 843.06 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.15. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS TAULA OLOT 
 
Núm. de referència : X2017011843     
 
En relació a l’expedient CPG12017000132 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 CLUB TENIS TAULA OLOT amb  NIF: G17810458 per un import de 
4.479,15 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 1700121030 Despeses 17330  341  480002 4479.15 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.16. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS OLOT 
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Núm. de referència : X2017011845     
 
En relació a l’expedient CPG12017000133 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 CLUB TENIS OLOT amb  NIF: G17094319 per un import de 3.345,48 
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 1700121031 Despeses 17330  341  480002 3346.48 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.17. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB GIMNÀSTIC OSONA 
 
Núm. de referència : X2017011846     
 
En relació a l’expedient CPG12017000134 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 CLUB GIMNÀSTIC OSONA amb  NIF: G62922224 per un import de 
677,13 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. 
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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 1700121032 Despeses 17330  341  480002 677.13 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.18. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB NATACIÓ OLOT 
 
Núm. de referència : X2017011847     
 
En relació a l’expedient CPG12017000135 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 CLUB NATACIÓ OLOT amb  NIF: G17067398 per un import de 
7.069,15 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 1700121033 Despeses 17330  341  480002 7069.15 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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8.19. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB ESCACS OLOT 
 
Núm. de referència : X2017011848     
 
En relació a l’expedient CPG12017000136 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 CLUB ESCACS OLOT amb  NIF: G17251364 per un import de 
3.339,27 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 1700121034 Despeses 17330  341  480002 3339.27 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.20. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB CICLISTA INFANTIL OLOT 
 
Núm. de referència : X2017011849     
 
En relació a l’expedient CPG12017000137 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 CLUB CICLISTA INFANTIL OLOT amb  NIF: G17309899 per un 
import de 619,42 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 
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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 1700121035 Despeses 17330  341  480002 619.42 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.21. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT UNITED CRICKET CLUB 
 
Núm. de referència : X2017011850     
 
En relació a l’expedient CPG12017000138 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 UNITED CRICKET CLUB amb  NIF: G55224828 per un import de 
439,05 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 1700121036 Despeses 17330  341  480002 439.05 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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8.22. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT PARADISE CRICKET CLUB OLOT 
 
Núm. de referència : X2017011851     
 
En relació a l’expedient CPG12017000139 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 PARADISE CRICKET CLUB OLOT amb  NIF: G55224695 per un 
import de 439,05 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 1700121037 Despeses 17330  341  480002 439.05 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.23. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB VOLEIBOL OLOT 
 
Núm. de referència : X2017011852     
 
En relació a l’expedient CPG12017000140 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 CLUB VOLEIBOL OLOT amb  NIF: G17153164 per un import de 
4.659,51 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 
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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 1700121038 Despeses 17330  341  480002 4659.51 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.24. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT JOVENTUT SANT PERE MARTIR 
 
Núm. de referència : X2017011853     
 
En relació a l’expedient CPG12017000141 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 JOVENTUT SANT PERE MARTIR amb  NIF: G17392895 per un 
import de 2.134,45 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 1700121039 Despeses 17330  341  480002 2134.45 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

8.25. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AL CLUB DE FUTBOL SANT ROC 
 
Núm. de referència : X2017011854     
 
En relació a l’expedient CPG12017000142 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 CLUB DE FUTBOL SANT ROC amb  NIF: G17248329 per un import 
de 1.268,72 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 1700121040 Despeses 17330  341  480002 1268.72 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.26. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GASTANT 

KEKS 
 
Núm. de referència : X2017011855     
 
En relació a l’expedient CPG12017000143 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 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GASTANT KEKS amb  NIF: G55031587 
per un import de 612,20 euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
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conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121041 Despeses 17330  341  480002 612.20 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.27. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB HORSEBALL LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2017011859     
 
En relació a l’expedient CPG12017000144 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 CLUB HORSEBALL LA GARROTXA amb  NIF: G17885294 per un 
import de 1.340,86 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. 



 32 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700121042 Despeses 17330  341  480002 1340.86 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.28. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT SOCIETAT DE CAÇA D'OLOT I 
COMARCA 

 
Núm. de referència : X2017011861     
 
En relació a l’expedient CPG12017000145 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 SOCIETAT DE CAÇA D’OLOT I COMARCA amb  NIF: G17161860 
per un import de 402,98 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 1700121043 Despeses 17330  341  480002 402.98 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.29. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
AGRUPACIÓ VETERANS D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017011864     
 
En relació a l’expedient CPG12017000146 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’ entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA AGRUPACIÓ VETERANS D’OLOT amb  
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NIF: G17993460 per un import de 439,05 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 1700121044 Despeses 17330  341  480002 439.05 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.30. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT MOTO CLUB OLOT 
 
Núm. de referència : X2017011891     
 
En relació a l’expedient CPG12017000147 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 MOTO CLUB OLOT amb  NIF: G17415696 per un import de 511,20 
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 
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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 1700121045 Despeses 17330  341  480002 511.20 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.31. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB BASQUET OLOT 
 
Núm. de referència : X2017011893     
 
En relació a l’expedient CPG12017000148 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 CLUB BASQUET OLOT amb  NIF: G17145913 per un import de 
5.092,38 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 1700121046 Despeses 17330  341  480002 5092.38 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.32. - APROVAR SUBVENCIO A L'ENTITAT FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA OLOT 
 
Núm. de referència : X2017011898     
 
En relació a l’expedient CPG12017000149 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
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1r.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, a l’ entitat FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA OLOT amb  NIF: G55203723 per un 
import de 2.783,75 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 1700121049 Despeses 17330  341  480002 2783.75 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.33. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB PATÍ HOQUEI OLOT 
 
Núm. de referència : X2017011902     
 
En relació a l’expedient CPG12017000150 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 CLUB PATÍ HOQUEI OLOT amb  NIF: G17349796 per un import de 
4.587,37 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. 
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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 1700121050 Despeses 17330  341  480002 4587.37 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.34. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT GARROTXA RUGBY CLUB 
 
Núm. de referència : X2017011906     
 
En relació a l’expedient CPG12017000151 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 GARROTXA RUGBY CLUB amb  NIF: G17950528 per un import de 
1.160,50 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 1700121051 Despeses 17330  341  480002 1160.50 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.35. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB ATLETISME GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017011909     
 
En relació a l’expedient CPG12017000152 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 CLUB ATLETISME GARROTXA amb  NIF: G17249103 per un import 
de 439,05 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 1700121052 Despeses 17330  341  480002 439.05 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.36. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESCOLA PIA 
 
Núm. de referència : X2017011911     
 
En relació a l’expedient CPG12017000153 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 PIA amb  NIF: R1700058I per un import de 3.793,78 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 
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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 1700121053 Despeses 17330  341  480002 3793.78 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.37. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS TAULA OLOT 
 
Núm. de referència : X2017011913     
 
En relació a l’expedient CPG12017000154 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  subvenció, amb caràcter de concessió directa no prevista en el 
pressupost de l’any 2017, a l’ entitat CLUB TENIS TAULA OLOT amb  NIF: 
G17810458 per un import de 1.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.100.912.480026 “TRANSFERÈNCIES D’ALCALDIA”. 
 
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 
200240  Despeses 99999 1000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.38. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AAVV I COMERCIANTS DEL BARRI 

DE SANT FERRIOL 
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Núm. de referència : X2017011918     
 
En relació a l’expedient CPG12017000155 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 AAVV I COMERCIANTS BARRI SANT FERRIOL amb  NIF: 
G17597303 per un import de 1.400,00 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 1700124011 Despeses 17160  924  480003 1400 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.39. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT 
ROC 

 
Núm. de referència : X2017011921     
 
En relació a l’expedient CPG12017000156 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 ASSOCIACIÓ VEÏNS SANT ROC amb  NIF: G17041658 per un import 
de 4.300,00 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. 



 40 

 
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 1700124012 Despeses 17160  924  480003 4300 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.40. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB ATLÈTIC OLOT 
 
Núm. de referència : X2017011930     
 
En relació a l’expedient CPG12017000157 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 CLUB ATLÈTIC OLOT amb  NIF: G17538893 per un import de 
1.052,28 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 1700121047 Despeses 17330  341  480002 1052.28 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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8.41. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT UNIÓ ESPORTIVA OLOT SAD 
 
Núm. de referència : X2017011931     
 
 
En relació a l’expedient CPG12017000158 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 UNIÓ ESPORTIVA OLOT SAD amb  NIF: A17314840 per un import 
de 1.918,02 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 1700121048 Despeses 17330  341  480002 1918.02 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.42. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESPLAIS DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017011947     
 
En relació a l’expedient CPG12017000159 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 ESPLAIS DE LA GARROTA amb  NIF: G17283979 per un import de 
1.350,00 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. 
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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 1700127013 Despeses 17600  2312 480006 1350 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR ENDOSSAMENT  DE FACTURA DE L'EMPRESA JOSEP 
VILANOVA, S.A A FAVOR DEL BANC DE SABADELL SA 

 
Núm. de referència : X2017011951     
 
En relació a l’expedient CP022017000003 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: 
 
Autoritzar l’endossament de la factura núm. 102-2017 de JOSEP VILANOVA, SA per 
un import de 19.855,66 euros corresponent a la FORMACIÓ D'UN MUR A LA 
PROLONGACIÓ DE LA RONDA DE LES FONTS al  BANC DE SABADELL al c.c. ****. 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec de JOSEP 
VILANOVA SA.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses99999 19855.66 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER 
TARTANA, 53 I ORDENACIÓ DE VOLUMS DEL SECTOR. 

 
Núm. de referència : X2017005016 
 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada,  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 OMA32017000033 en data 
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registre entrada  28/04/2017 
a: PLA DE DALT SL     
per a: CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT    
situada a: C TARTANA N.53  
U.T.M : 6203701 
 
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: CRL2017800036 
FMA2017600086    
 
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: 245000.00 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

245000.00 7715.90 0 7715.90 515.00 8230.90 
 

Garanties: 
  Garantia de gestió de residus: 248 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 8230.90 
Per Garanties (4) 248.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.  
 
1. La  primera  utilització  del  l’edifici podria  veure's  limitada  si  la parcel·la no  

reuneix  tots  els  elements d'urbanització  previstos en el corresponent projecte 
d'urbanització  d'acord amb  l'art.  65  del Pla d’ordenació urbanística municipal i 
art. 41 de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010). 

2. D'acord  amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991,  no  es poden iniciar les 
obres de construcció  si  no  s'ha presentat  prèviament  a l'Ajuntament el projecte 
executiu visat pel col·legi professional corresponent i  el programa de control de 
qualitat. 

3. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista 
assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 
36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent). 2) 
Document signat per arquitecte assumint la direcció de l’obra. 3) Document signat 
per arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra. 4) Qüestionari 
Estadístic d’Edificació i Habitatge signat pel promotor de l’obra i pel tècnic redactor 
del projecte. 
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4. La  primera  utilització  del  l’edifici podria  veure's  limitada  si  la parcel·la no  
reuneix  tots  els  elements d'urbanització  previstos en el corresponent projecte 
d'urbanització  d'acord amb  l'art.  65  del Pla d’ordenació urbanística municipal i 
art. 41 de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010). 

5. El projecte de l’obra que s’autoritza amb aquesta llicència s’ajusta a la Concreció 
de l’ordenació volumètrica de l’illa presentada en la mateixa sol·licitud de llicència 
d’acord amb el procediment previst a l’article 252 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme (Decret 305/2006). 
Les condicions de composició dels volums edificables de l’expedient de concreció 
de l’ordenació volumètrica (art. 18.5) són les següents: 
Les noves edificacions hauran de formar un conjunt harmònic amb les edificacions 
existents, per això s’han arbitrat una sèrie de mesures referents a diversos 
aspectes de l’edificació en aquestes parcel·les. 
a) Materials per tractament de les façanes: 

Preferentment els murs exteriors de façana de les edificacions seran d’un sol 
material, d’obra vista, manual o mecànica de color vermell (natural). 
S’admet la combinació de dos materials sempre que un sigui l’obra vista i l’altre 
un revestiment uniforme, sigui estucat, remolinat o d’altre. El color d’aquest 
revestiment serà el més proper possible al blanc o al gris. En tot cas el material 
dominant serà l’obra vista, que serà obligatori estigui present a totes les 
façanes i en el conjunt no serà inferior al 60% de la seva superfície. 
Els tancaments de les obertures, seran preferentment de color blanc, qualsevol 
altre color s’haurà de justificar.  

b) Cobertes: 
Les edificacions en dues plantes resoldran la coberta amb una teulada 
inclinada de teula, idèntica o més semblant possible a la utilitzada per la resta 
de la zona de Rebaixinc. La teula utilitzada a les edificacions de la zona és la 
“Teja mixta Cazorla, marrón, URL”. El pendent dels teulats, serà entre el 30% i 
el 35%. Les cornises i ràfecs de teulada comptaran a efectes de separació 
mínima a partir d’una volada de 50 cm. El cantell dels ràfecs entre 10 i 12 cm. 
L’acabat dels ràfecs de coberta serà d’un material que es pugui deixar vist, 
sense pintar. 

S’admet la coberta plana a les plantes baixes i l’acabat serà amb grava tipus 
palet de riera o amb un paviment. No s’admetrà l’acabat amb làmines 
impermeables autoprotegides. 

c) Les parets de tancament tindran una cota mínima de 0,60 m d’alçada i una 
màxima de 1,00 m. A les tanques que donen a carrer, aquestes alçades es 
mesuraran respecte a la rasant del mateix. Seran de totxo manual o mecànic, 
de mida catalana color vermell (natural) i el seu coronament serà horitzontal i 
acabat amb una peça ceràmica del mateix color. 

Per sobre de la paret massissa, fins a 1,80 m, la tanca serà vegetal. S’admetrà 
una tanca de reixat prefabricat plastificat en color verd que quedarà amagada 
per la vegetació. Aquest reixat servirà com a suport del bruc provisionalment 
mentre el verd no arribi a l’alçada correcte. 

6. En aplicació de la normativa de seguretat en cas d’incendi, es condiciona la 
llicència a: L’aparcament disposarà de porta amb sortida directa a l’exterior, 
enllumenat d’emergència i extintor de pols ABC, atès que es tracta d’un local 
considerat de risc especial segons la normativa del DB SI del CTE. 

7. Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l'obra. 

8. S’imposa una fiança de 248,00 € per garantir la correcta gestió de residus 
generals per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança 
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s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la 
data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta 
llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 

9. D'acord  a  l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77-2 de  la  Llei 39/89,  el  
termini per donar l'alta el nou immoble construït és de  2  mesos comptats  a  partir  
del dia següent a la data d'acabament de  les  obres.  A aquests  efectes  caldrà 
adreçar-se a l’Àrea  d'Urbana de l’Ajuntament -2n. pis -,  aportant la següent 
documentació: 1) Plànol de  situació  i d'emplaçament,  2)  Plànols  definitius de 
cada planta, 3)  Certificat  final d'obra,  4)  Fotografia/es  de  la façana (10x15), 5)  
Fotocòpia  DNI  del titular,  6)  Fotocòpia  del  rebut  actual IBI  i  7)  Fotocòpia  de  
les escriptures.  La concessió de la llicència de primera utilització       per als nous 
habitatges o locals estarà supeditada a l'esmentada declaració d'alta. . 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
10.2. - CONSTRUCCIÓ D’ESTACIÓ DE SERVEI AMB ESTABLIMENT COMERCIAL 

COMPLEMENTARI AL CARRER DE LLUÍS COMPANYS, 16. 
 
Núm. de referència : X2017000525 

 
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 OMA32017000007 en data 
registre entrada  03/01/2017 
a: BON PREU SAU     
per a: CONSTRUCCÓ D'ESTACIÓ DE SERVEI AMB ESTABLIMENT COMERCIAL 
COMPLEMENTARI    
situada a: C LLUÍS COMPANYS N.0016  
U.T.M : 6612805 - 6612806 
 
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: CRL2017800037 
FMA2017600087    
 
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: 403014.22 euros  
1 Connexions desguassos industrial o comercial 
4 Guals 
3 Rètols  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 
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403014.22 12938.04 0 12938.04 515.00 13453.04 
 

Garanties: 
   
   mov terres + rep pav + ges res: 945 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 13453.04 
Per Garanties (4) 945.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.  
 
• Aquesta llicència deixa sense efectes l’acord de la Junta de Govern Local de 

data 01/12/2016 de concessió de llicència d’obres a Bon Preu SA per a la 
construcció d’un edifici destinat a estació de servei al carrer de Lluís Companys, 
núm 16, atès que el projecte de l’obra que s’autoritza amb la present llicència 
substitueix a l’anterior. 

• S’atorga aquesta llicència d’obres atès que: 1) L’ús de benzinera en polígons 
industrials s’admet en aplicació del disposat al Real Decreto 4/2013, fins i tot 
quan el planejament no ho contempli. 2) D’acord amb la Disposició addicional 
vuitena del Decret Llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials, les 
noves implantacions d’establiments dedicats a la venda de carburants, 
localitzades fora de la trama urbana consolidada, en tot cas, poden incorporar un 
establiment comercial amb una superfície de venda de fins a 200 m2, com a 
servei complementari de la benzinera. 

• Aquesta llicència autoritza l’agregació de les parcel·les del carrer de Lluís 
Companys números 14 i 16, constituint una única parcel·la, condició necessària 
per considerar l’ús comercial proposat com una activitat complementaria de la 
benzinera projectada. 

• Atès que l’estació de servei disposa de llicència ambiental (annex ll), concedida 
per acord de la Junta de Govern Local el dia 01/12/2016, i que el projecte 
corresponent a aquesta llicència d’obres suposa una modificació no substancial 
als efectes de l’expedient de l’activitat, cal que el promotor de l’activitat presenti 
un document tècnic refós del compliment de la normativa ambiental d’acord amb 
l’establert a l’article 59 de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, incorporant la botiga de conveniència a efectes que sigui avaluat per 
l’òrgan ambiental corresponent. 

• En l’execució de l’obra caldrà observar les condicions de la llicència ambiental 
concedida. 

• Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l'obra. 

• El promotor de l’obra es farà càrrec de col·locar la senyalització permanent 
següent: un disc d’stop i un disc de direcció obligatòria a la dreta, a les dues 
entrades i sortides del carrer de Lluís Companys i del carrer de l’Estadi. 

• Les connexions a la xarxa de sanejament, d’aigües pluvials i residuals, es faran 
als punts indicats als plànols “As built” de les obres d’urbanització del Pla parcial 
del sector de la Guardiola. 

• L'excavació prevista s'executarà d'acord amb les condicions determinades a la 
vigent Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública. 

• Caldrà  justificar  la disponibilitat  dels  contenidors  de deixalles homologats 
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necessaris segons llicència d’activitat mitjançant  document  acreditatiu de la 
seva  adquisició.  Aquest requisit  serà indispensable per obtenir la llicència de 
primera utilització. (Ordenança  general de Gestió de Residus  aprovada el 
15/03/2002 i modificada el 28/07/2005). 

• Es recomana la instal·lació de piezòmetres per al control de l’aigua subterrània i 
detecció de possibles fuites o vessaments del dipòsits de gasoil. 

• En el cas d’incorporar jardineria, s’haurà de fer amb planta no piròfila i amb 
jardineria de regadiu. 

• L’accés posterior a l’edifici des de l’àrea d’aparcament privat (clau 2.2.b del Pla 
parcial la Guardiola) contemplat al projecte, s’autoritza salvant el dret de 
propietat, així com l’obertura i el rètol a la façana lateral de l’edifici amb front a 
aquesta mateixa zona. 

• S’imposa  una  fiança de 945,00 € per garantir  la  neteja  i/o reposició de 
paviments  de la via pública que puguin afectar-se  per l’execució de l’obra, 
especialment pels treballs de  moviment i transport de terres o runes previstos.  
Aquesta fiança també ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per 
l’obra. La fiança s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a 
comptar des de la data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. 
L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el 
termini esmentat. 

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

• D'acord  a  l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77-2 de  la  Llei 39/89,  el  
termini per donar l'alta el nou immoble construït és de  2  mesos comptats  a  
partir  del dia següent a la data d'acabament de  les  obres.  A aquests  efectes  
caldrà adreçar-se a l’Àrea  d'Urbana de l’Ajuntament -2n. pis -,  aportant la 
següent documentació: 1) Plànol de  situació  i d'emplaçament,  2)  Plànols  
definitius de cada planta, 3)  Certificat  final d'obra,  4)  Fotografia/es  de  la 
façana (10x15), 5)  Fotocòpia  DNI  del titular,  6)  Fotocòpia  del  rebut  actual IBI  
i  7)  Fotocòpia  de  les escriptures.  La concessió de la llicència de primera 
utilització per als nous habitatges o locals estarà supeditada a l'esmentada 
declaració d'alta. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - SUBVENCIÓ DIPSALUT 2017.  PM07. ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA 
SALUT. FOMENT D'HÀBITS SALUDABLES: ESCOLES SALUDABLES, 

ACTIVITATS PER A ADULTS, ACTIVITATS PER A GENT GRAN 
 
Núm. de referència : X2017009818     
 
En data 20 d’abril de 2017 Dipsalut ha publicat l’edicte d’aprovació de la convocatòria 
de subvencions de suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per a 
la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables a la demarcació de 
Girona (Pm07). 
 
Aquest programa va destinat als ajuntaments de la demarcació de Girona que hagin 
realitzat o tinguin previst realitzar activitats de promoció de la salut en l’àmbit dels seus 
respectius municipis, entre l’1 d’octubre de 2016 i el 31 d’agost de 2017.  
 
Durant aquest període l’ajuntament d’Olot, a través dels organismes i consorcis 
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esmentats a continuació, està realitzant actuacions de promoció de la salut, 
emmarcades en el programa “Olot fa salut” i encarades a capacitar les persones per 
tenir cura de la seva salut i millorar la seva qualitat de vida: 
 

- Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot 
- Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot  
- Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa. 

 
L’import total de les actuacions dutes a terme en el marc del Programa és de 
46.961,57€, IVA inclòs. 
 
Dipsalut obliga que l’ajuntament encarregui, formalment a cadascun d’aquests 
organismes i consorcis, les tasques derivades de les competències en promoció de la 
salut, en relació al programa “Olot fa salut”. 
 
De conformitat amb l’Art. 2.1.d) i 40 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Vist l’expedient administratiu SMB12017000002 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local, adoptar els 
següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: DIPSALUT  
Programa: Convocatòria del programa de suport econòmic als ajuntament de 

la demarcació de Girona per realitzar activitats de promoció de la 
salut i el foment d'hàbits saludables (Pm07) 

Referència: BOP 76  
Núm disposició: Núm. 3220 
Import: 23480.78 
 
Segon.- Presentar l’esmentada convocatòria el projecte “Olot fa salut”.  
 
Tercer.- Encarregar als organismes i consorcis la realització de les tasques de 
promoció de la salut que es llisten a continuació:  
 

ORGANISME / CONSORCI PROGRAMA “OLOT FA SALUT” 

Institut Municipal d’Educació i 
Joventut d’Olot 

-Orienta Olot 
-Rodajoc 
- Cursos de promoció de la salut per a gent gran 

Institut Municipal d’Esports i 
Lleure d’Olot  

-Curs de natació en infants i joves 
- Curs de natació per adults 
-Promoció de la salut per adults 
- Cursos de promoció de la salut per gent gran 

Consorci de Medi Ambient i 
Salut Pública de la Garrotxa  

- Escoles saludables: alimentació i nutrició 

 
Quart.- Facultar el Regidor de Medi Ambient per signar tota la documentació 
necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
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12.1. - PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT D'OLOT I CONSELL COMARCAL GARROTXA DE DELEGACIÓ 
DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN MATÈRIA DE RECOLLIDA SELECTIVA, 

GESTIÓ I TRACTAMENT DE LES DEIXALLES DOMÈSTIQUES I ASSIMILABLES A 
DOMÈSTIQUES. 

 
Núm. de referència : X2017011705     
 
L’article 42 del  Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de residus, estableix que la gestió dels residus municipals és una 
competència pròpia del municipi; i que aquest, independentment o associadament, ha 
de prestar, com a mínim, el servei de recollida selectiva, de transport, de valorització i 
de disposició del rebuig dels residus municipals. 
 
Per altra banda, l’article 51 estableix les competències i funcions de la comarca,  
establint que  correspon a la comarca la gestió dels residus municipals, en els supòsits 
de dispensa municipal del servei, de delegació dels municipis i d'assumpció d'aquest 
servei municipal per altres títols, d'acord amb la legislació de règim local. 
 
El Programa d’Actuació Comarcal (PAC) de la Garrotxa aprovat en sessió plenària de 
4 d’abril de 1995, preveu concretament a l’apartat de gestió de residus (capítol IV Medi 
Ambient), l’assumpció del servei a través del Consell Comarcal de la Garrotxa prèvia 
delegació formal dels municipis, de conformitat amb l’article 25.1.c) del Decret 
Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya. 
 
El Consell Comarcal de la Garrotxa té implementat entre d’altres, el servei de recollida  
selectiva de deixalles en contenidors d’àrees d’aportació i sectorials (voluminosos, 
piles,..), el qual és prestat a tots els municipis de la comarca a través d’una concessió 
de servei públic. 
 
L’Ajuntament d´Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa volen establir els vincles de 
col·laboració necessaris per garantir una correcta gestió de les deixalles domèstiques i 
assimilables, d’acord amb la normativa vigent, i per això han consensuat formalitzar un 
conveni de delegació de competències d’acord amb la legislació de règim local vigent. 
 
De conformitat amb el Capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d'agost de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’Article 303 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals segons el qual “Pel conveni s'estableix una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. (...)”. 
 
En relació a l’expedient SICO2017000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d´Olot i el Consell 
Comarcal de la Garrotxa, per desenvolupar l’exercici de les competències relacionades 
amb la gestió de les deixalles d’origen domèstic i assimilable, produïdes en el terme 
municipal d’Olot. 
 
Segon.- Facultar el regidor delegat de Medi Ambient per signar tota la documentació 
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necessària.  
 
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 menys cinc 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 


