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ACTA NÚM. 20 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

25 DE MAIG DE 2017 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 25 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 assisteix, com a regidor de l’oposició, el Sr. Xavier García Zabal.   
 
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 18 de maig:   
 
- el mateix dijous es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el M. Hble. Sr. 
Artur Mas, expresident de la Generalitat de Catalunya.  
 
- el dia 20 maig, va presenciar la sortida del Rally Volcans de cotxes antics que va tenir 
lloc al Passeig de Barcelona i al vespre, va assistir a la xerrada que portava per títol : 
“Com hauria de ser el sistema educatiu per al nou estat català?”, que va tenir lloc a la 
sala d’actes de l’Arxiu Comarcal.  
 
- el dia 21 de maig, va ser present a la rebuda de colles castelleres gironines que va 
tenir lloc a la Plaça major, amb motiu de la celebració del 15è aniversari dels Xerrics. I 
a continuació, va assistir a la celebració del 22è aniversari de la Residència 
Montsacopa.  
 
- el dia 22 de maig, es va reunir amb Vic amb el Sr. Joan Turró, Vicerector de la 
Universitat de Vic, i amb el Sr. Josep Collado, secretari general de la FECIC.  
 
- el dia 23 de maig va assistir a l’Assemblea del Consorci de les Vies Verdes que va 
tenir lloc a la Diputació de Girona.  
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- i finalment comenta que ahir Construmat Building 2017 ens va concedir un premi, pel 
projecte de la Xarxa Espavilada i que el regidor Josep Gelis, en Fran Comino de 
Wattia i un representant de Gas Natural  el varen anar a recollir.  
 

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. - SUBVENCIÓ PER L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA XAVIER 
MONTSALVATGE D'OLOT / GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT 

D’ENSENYAMENT 
 
Núm. de referència : X2017013266     
 
Vista la convocatòria del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
de subvenció a les corporacions locals per al sosteniment del funcionament de les 
escoles de música. 
 
Vista la carta del Director de Centres Públics amb registre d’entrada E2017007596 on 
s’insta a iniciar l’expedient de subvenció per al sosteniment del funcionament de les 
escoles de música, de titularitat de les corporacions locals corresponents al curs 2015-
2016. 
 
Vist l’expedient administratiu SED12017000001 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Presentar a l’esmentada convocatòria una sol·licitud de subvenció per 
l’Escola Municipal de Música Xavier Montsalvatge d’Olot pel curs 2015-2016 
I 
Segon.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ 
D'UN OFICIAL 1A PALETA I LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL 

 
Núm. de referència : X2017013234     
 
Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i l’informe del Director tècnic 
de la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot de 30 de març de 2017, amb número 
d’expedient X2017008000, en el qual exposa que el proper 19 de juny d’enguany 
finalitza la contractació per acumulació de tasques d’un operari de la Brigada de 
Paleteria, que afecta directament a la capacitat operativa de la Brigada Municipal en 
l’exercici del manteniment dels espais i edificis de titularitat municipal. En l’informe es 
proposa l’inici d’un procés selectiu per incorporar un oficial 1a paleta a la plantilla de 
la Brigada Municipal. 
Atès que no hi ha en vigor una borsa de treball d’un procés de selecció anterior 
d’oficial 1a paleta. 
 
En relació a l’expedient RH122017000013, l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern 
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Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs 
oposició en torn lliure, per a la contractació laboral d’interinitat d’un lloc de treball 
d’oficial 1a paleta, grup C2, adscrit a la Brigada Municipal, i la constitució d’una borsa 
de treball. 
 
Segon.- Publicar al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i a la pàgina web 
www.olot.cat. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
CONTRACTACIÓ. SERVEIS 

 
6.1. - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D'UN 

PROGRAMARI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DE LA NÒMINA DE L'AJUNTAMENT 
D'OLOT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS 

 
Núm. de referència : X2017004699  
Expedient núm. CCS12017000005    

 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de març de 2017 es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa del “subministrament del programari de 
desenvolupament, consultoria i manteniment per a la gestió integral de recursos 
humans i de la nòmina de l’Ajuntament d’Olot i dels seus Organismes Autònoms.” 
 
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’Obert, atenent a una 
pluralitat de criteris de valoració de les ofertes, en virtut dels articles 138, 150, 157 i 
següents 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 (en endavant TRLCSP). 
 
En data 27 de març de 2017 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes, 
havent-se presentat a la licitació les següents empreses: 

- “Carlos Castilla Ingenieros, S.A.” 
- “Soluciones Avanzadas en Informàtica Aplica, S.L.”  (SAVIA) 
 
Vistos els antecedents obrants a l’expedient CCS12017000005 i de conformitat amb 
l’informe de valoració de les ofertes presentades, emès pel departament de Recursos 
Humans de l’Ajuntament d’Olot en data 28 d’abril de 2017, la Mesa de Contractació, en 
reunió celebrada el 4 de maig de 2017, va proposar a l’òrgan de contractació 
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa “Carlos Castilla Ingenieros, S.A.”, per 
haver presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
En data  5 de maig de 2017, es va requerir a l’empresa “Carlos Castilla Ingenieros, 
S.A.” per tal que presentés la documentació justificativa a què fa referència l’article 
151.2 del TRLCSP i la clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars 
regulador de la contractació, atorgant-li un termini de 10 dies hàbils a l’efecte. 
 
En data 16 de maig de 2017, i dins el termini establert, l’empresa “Carlos Castilla 
Ingenieros, S.A.” presentà la documentació requerida. 
 
La Mesa de contractació, en reunió celebrada el mateix 16 de maig de 2017, procedí a 
la qualificació de la documentació aportada per “Carlos Castilla Ingenieros, S.A. 
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Revisada la documentació, la Mesa observa que l’acreditació de la solvència tècnica 
és incompleta i acorda atorgar, a l’esmentada empresa, un termini de 3 dies hàbils, a 
partir del dia següent al que hagi rebut el corresponent requeriment, per tal que aporti 
la documentació acreditativa corresponent. 

Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini atorgat a 
l’efecte, la Mesa de contractació, en reunió celebrada el 22 de maig de 2017, 
procedeix a la revisió i qualificació de la mateixa i acorda que l’empresa “Carlos 
Castilla Ingenieros, S.A.” compleix amb els requisits de capacitat i solvència exigits en 
el Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació.  
 
De conformitat amb l’article 151.3 del TRLCSP 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern 
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de 
2015. 
 
La regidora delegada de Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de subministrament del programari de 
desenvolupament, consultoria i manteniment per a la gestió integral de Recursos 
Humans i de la nòmina de l’Ajuntament d’Olot i els seus Organismes Autònoms i altres 
ens depenents, a favor de l’empresa “CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA”, amb 
NIF. A43066299 pels preus següents: 

- Subministrament del programari: cinquanta-dos mil tres-cents quaranta-nou 
euros amb noranta-tres cèntims (52.349,93€), IVA inclòs, que es desglossa en 
quaranta-tres mil dos-cents seixanta-quatre euros amb quaranta cèntims (43.264,40€) 
de pressupost net més  nou mil vuitanta-cinc euros amb cinquanta-tres cèntims 
(9.085,53€) en concepte d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
- Manteniment anual del programari: quatre mil sis-cents noranta-tres euros ab 
noranta-vuit cèntims (4.693,98€), IVA inclòs, que es desglossa en tres mil vuit-cents 
setanta-nou euros amb trenta-dos cèntims (3.879,32€) de pressupost net més vuit-
cents catorze euros amb seixanta-sis cèntims (814,66€) en concepte d’IVA calculat 
amb un tipus del 21%. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica en subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques reguladores 
de la contractació, així com per l’oferta presentada. 
 
Tercer.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700599 Despeses 17120  920  64101 52349.92 EQUIPAMENT INFORMATIC 

(PROG.NOMINES) (PR17) 
100 001 001 001 000 000 

200200 1700599 Despeses 17120  920  64101 -7545.08 EQUIPAMENT INFORMATIC 
(PROG.NOMINES) (PR17) 

100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- El servei de manteniment del programari, d’acord amb el que s’estableix en la 
clàusula 9 del Plec de prescripcions tècniques, entrarà en vigor una vegada hagi 
finalitzat el termini de garantia (1 any a partir de la data de recepció) i l’empresa hagi 
presentat el corresponent Pla de manteniment. 
 
Cinquè.- Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària queden detallades 
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en l’informe de valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor i en l’informe de 
valoració final de les ofertes presentades, emesos pel departament de Recursos 
Humans en data 26 d’abril de 2017 i 28 d’abril de 2017, respectivament, i que es 
detallen a continuació:  
 

Resum puntuació de l’Oferta tècnica: 
 

PUNTUACIO APARTATS OFERTA 
TÈCNICA (JUDICI DE VALOR) 

 
CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA  SOLUCIONES AVANZADAS EN 

INFORMATICA APLICADA, SL 

Característiques tècniques i funcionals de 
l’aplicació 44,50 punts 41,00 punts 

Mòduls addicionals 5,00 punts 5,00 punts 

Millora de les demandes del plec 9,00 punts 10,00 punts 

PUNTS TOTALS 58,5 punts 56,00 punts 
 
 
Resum puntuació de l’Oferta econòmica: 
 

EMPRESA Preu llicències Manteniment Experiència Punts 

CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA 25,76 punts 3,00 punts 10,00 punts 38,76 

SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA 
APLICADA, SL. 

27,00 punts 2,56 punts   8,75 punts 38,31 

 
Resum puntuació de total: 
 

EMPRESA Valoració 
Tècnica 

Valoració 
Econòmica 

TOTAL ordre 

CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA 
58,50 
punts 

38,76 
punts 

97,26 punts 1 

SOLUCIONES AVANZADAS EN 
INFORMATICA APLICADA, SL. 

56,00 
punts 

38,31 
punts 

 94,31punts 2 

 
S’accepten les millores ofertades per l’adjudicatari en la seva proposta. 
 
Sisè.- El termini de lliurament del subministrament objecte del contracte és de dos (2) 
mesos prorrogables a un mes més, si s’escau, a comptar des de la data de signatura 
del contracte; d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 5 del PCAP. 
 
Setè.- Designar, de conformitat amb l’article 52 del TRLCSP  a la Sra. Silvia Grabuleda 
Fontseca,  Responsable del contracte. 
 
Vuitè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que han 
participat en la licitació. 
 
Novè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant, de conformitat amb l’article 151.4 del TRLCSP.  
 
Desè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini màxim de 5 dies a comptar 
del dia següent a la notificació de l’adjudicació, comparegui a l’Ajuntament per a la 
formalització del contracte, de conformitat amb l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 
de mig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
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Onzè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte.  
 
Dotzè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 del TRLCSP.”  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.2.- ADJUDICAR LA COMPRAVENDA DE LA PARCEL·LA SITUADA A LA 
CARRETERA DE SANTA PAU, NÚM. 161 

 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula. 

 
6.3.- REVISIÓ DE PREUS ARRENDAMENT D'UNA NAU INDUSTRIAL PER PART 

DE L'AJUNTAMENT D'OLOT AMB DESTÍ A MAGATZEM DE LES ENTITATS 
CULTURALS D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2016003952     
 
La Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2017 va adjudicar al Sr. Sebastian 
Cros Tubert i la Sra. Carmen Nogué Costa  l’arrendament d’una nau industrial ubicada 
al carrer Terrassa, núm. 5 amb destí a magatzem de les Entitats Culturals d’Olot,  amb 
efectes del dia 16 de maig de 2016 i per un import mensual de 1.800 €/mes + IVA.  
 
D’acord amb el que s’estableix en la clàusula 11 del PCAP que regula l’arrendament 
esmentat; el preu es revisarà anualment d’acord amb l’IPC i no pot  superar el 85 % de 
variació experimentada per l’índex adoptat.  
Atès que l’IPC a abril de 2017 és fixa en un 2,6% , la revisió de preus a aplicar és del 
2,21%. 
 
I vist  l’expedient administratiu núm. CCS12016000004 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Fixar  en MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT 
CÈNTINS (1.839,78 €)  + IVA ,  i amb efectes del dia 16 de maig de 2017, el preu de 
l’arrendament d’una nau industrial ubicada al carrer Terrassa, núm. 5 per a la seva 
utilització com a magatzem de les Entitats Culturals d’Olot; la propietat de la qual és 
del Sr. Sebastian Cros Tubert i la Sra. Carmen Nogué Costa.  
 
SEGON.- Aprovar la regularització de la despesa del lloguer esmentat pel que fa a 
l’any 2017 (16 de maig a 31 de desembre); per un import de DOS-CENTS NORANTA-
VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (298,35 €) + IVA: SEIXANTA-DOS 
EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (62,65 €)  es pagarà amb càrrec a la 
partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17130  920  202000 361 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.4. - RECTIFICACIÓ ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA  6 
D'ABRIL DE 2017 RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DEL MATERIAL TÈCNIC DE 
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SONORITZACIÓ D'ESPECTACLES PER DIVEROS ESPAIS DURANT EL FESTIVAL 
SISMÒGRAF 2017 

 
Núm. de referència : X2017008372     
 
La Junta de Govern Local del dia 6 d’abril de 2017 va contractar a l’empresa “CLIP 
SC” els serveis de lloguer  material tècnic de sonorització necessari pel Festival 
Sismògraf 2017 per un import de 11.676,50 € (IVA inclòs). 
Atès s’ha observat un error en el sentit que l’empresa “Clip,SC” és baixa i que “Clip” és 
el nom comercial de l’empresa Joaquim Morera Salis; i vist l’expedient administratiu 
núm. CC012017000150 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.- Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2017 relatiu 
a la contractació  dels serveis de lloguer de material tècnic de sonorització necessari 
pel Festival Sismògraf 2017 ; en el sentit que l’adjudicació dels serveis esmentats és a 
favor de l’empresa JOAQUIM MORERA SALIS  NIF. 46672032H. 
 
Segon.- L’import de la despesa, ONZE MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (11.676,50 €)  es pagarà amb càrrec a la partida: 
  
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1701221 Despeses 17400  334  227991 -11676.50 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 17400  334  227991 11676.50 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- El Sr. Joaquim Morera Salis adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000150. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

6.5. - ADQUISICIÓ DE 10 ORDINADORS PER A SUBSTITUCIÓ D'OBSOLETS 
 
Núm. de referència : X2017013159     
 
Atesa la proposta del Responsable de l’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies, Sr. 
Joan Prat i Espuña, d’adquirir 10 pc’s per substitució i/o actualització d’altres 
d’obsolets. 
 
Atès que s’adjunten 4 pressupostos de diferents empreses i s’informa favorablement 
de l’oferta presentada per “Comercial Garestany SAL”. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000195 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adquirir de COMERCIAL GARESTANY SAL (A1734586-9) 10 PCs SLIM 
ACER VERITON XV2640G segons pressupost adjuntat a l’expedient. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL TRES-CENTS 
NORANTA-VUIT EUROS (4.398 €) + IVA: NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB 
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (923,58 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17120  920  63601 5321.58 EQUIPAMENT INFORMATIC (PR17-65) 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- COMERCIAL GARESTANY SAL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000195. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017013358     
 
En relació a l’expedient CPG22017000052 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. 17/020 per un import de 
91.242,00 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 91242 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE IOGA SHANTI NILAYA 
 
Núm. de referència : X2017013310     
 
En relació a l’expedient CPG12017000163 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció, prevista nominativament en el pressupost de 2017, a l’ 
entitat ASSOCIACIÓ DE IOGA SHANTI NILAYA amb  NIF: G55289771 per un import 
de 500,00 euros, amb càrrec a la partida 17.200.430.480057 “SUBVENCION 
CONGRÈS DE IOGA“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1702215001 Despeses 17200  430  480057 500 SUBVENCIO CONGRES DE IOGA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE EXCURSIONISTA OLOT 
 
Núm. de referència : X2017013326     
 
En relació a l’expedient CPG12017000164 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció, prevista nominativament en el pressupost de 2017, a l’ 
entitat CENTRE EXCURSIONISTA OLOT amb  NIF: G17132747 per un import de 
1.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.200.430.480054 “SUBVENCION CEO-
TREPITJA GARRTOXA“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1702211001 Despeses 17200  430  480054 1000 SUBVENCIO CEO - TREPITJA GARROTXA100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A CROSS OUTDORS SL 
 
Núm. de referència : X2017013328     
 
En relació a l’expedient CPG12017000165 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció, prevista nominativament en el pressupost de 2017, a l’ 
entitat CROSS OUTDORS SL amb  NIF: B55232086 per un import de 500,00 euros, 
amb càrrec a la partida 17.200.430.480056 “SUBVENCION CROSS AOUTDOORS -
PRINEXUS“. 
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2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1702212001 Despeses 17200  430  480056 500 SUBVENCIO CROSS AOUTDOOR - 

PIRINEXUS 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT MASSA D'OR PRODUCCIONS 
CINEMATOGRÀFIQUES I AUDIOVISUALS SL 

 
Núm. de referència : X2017013330     
 
En relació a l’expedient CPG12017000166 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  subvenció, amb caràcter de concessió directa no prevista en el 
pressupost de l’any 2017, a MASSA D’OR PRODUCCIONS CINEMATOGRÀFIQUES I 
AUDIOVISUALS SL amb  NIF: B58529405 per un import de 2.500,00 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 
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actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1702213001 Despeses 17100  912  480026 2500 TRANSFERENCIES ALCALDIA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.5. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB CICLISTA INFANTIL OLOT 
 
Núm. de referència : X2017013334     
 
En relació a l’expedient CPG12017000167 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  subvenció, amb caràcter de concessió directa no prevista en el 
pressupost de l’any 2017, a l’ entitat CLUB CICLISTA INFANTIL OLOT amb  NIF: 
G17309899 per un import de 600,00 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 
200220 1702214001 Despeses 17100  912  480026 600 TRANSFERENCIES ALCALDIA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A CARITES ARXIPRESTAL GIRONA 
 
Núm. de referència : X2017013337     
En relació a l’expedient CPG12017000168 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 CARITES ARXIPRESTAL GIRONA amb  NIF: R1700016G per un 
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import de 750,00 euros, amb càrrec a la partida 17.600.2312.480006 “SUBVENCIONS 
ACCIÓ SOCIAL“. 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1700127020 Despeses 17600  2312 480006 750 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.7. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2017013338     
 
En relació a l’expedient CPG12017000169 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 DE LA GENT GRAN D’OLOT amb  NIF: G17556754 
per un import de 2.100,00 euros, amb càrrec a la partida 17.600.2312.480006 
“SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
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actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700127016 Despeses 17600  2312 480006 2100 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.8. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT GRUP DE DIÀLEG INTERELIGIÓS 
D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017013340     
 
En relació a l’expedient CPG12017000170 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 GRUP DE DIÀLEG INTERELIGIÓS D’OLOT  amb  NIF: G55194591 
per un import de 600,00 euros, amb càrrec a la partida 17.600.2312.480006 
“SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700127018 Despeses 17600  2312 480006 600 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.9. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMICS DEL NENS D'EDUCACIÓ 
ESPECIAL 

 
Núm. de referència : X2017013344     
 
En relació a l’expedient CPG12017000171 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 AMICS DELS NENS D’EDUCACIÓ ESPECIAL amb  NIF: G17507021 
per un import de 2.500,00 euros, amb càrrec a la partida 17.600.2312.480006 
“SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
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 1700127001 Despeses 17600  2312 480006 2500 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.10. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT EL PARAIGUA 
 
Núm. de referència : X2017013346     
 
En relació a l’expedient CPG12017000172 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 EL PARAIGUA amb  NIF: G55157226 per un import de 
900,00 euros, amb càrrec a la partida 17.600.2312.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ 
SOCIAL“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
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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 1700127019 Despeses 17600  2312 480006 900 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.11. - ACCEPTAR RENÚNCIA DE PART DE LA SUBVENCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ 

CULTURAL CINE CLUB OLOT 
 
Núm. de referència : X2017013347     
 
En relació a l’expedient CPG12017000173 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: 
 
Acceptar la renúncia de part de  la subvenció, prevista amb concurrència competitiva 
en el pressupost de 2017, a l’ entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL CINE CLUB OLOT  
amb  NIF: G17357948 per un import de -900,00 euros a descomptar de l’ import total 
concedit  de 9.900.- euros  amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700126001 Despeses 17400  334  480020 -900 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.12. - APROVAR SUBVENCIÓ A L’ENTITAT CORAL CROSCAL 
 
Núm. de referència : X2017013354     
 
En relació a l’expedient CPG12017000174 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 CORAL CROSCAT amb  NIF: V17297151 per un import de 1.900,00 
euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
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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 1700126020 Despeses 17400  334  480020 1900 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIÓ SERVEI D'AIGUA I CLAVEGUERAM DEL 1R 
TRIMESTRE 2017 

 
Núm. de referència : X2017013127     
 
En relació a l’expedient IG192017000007 a nom de SOREA SA amb NIF A08146367 
corresponent a la liquidació del servei d’aigua i clavegueram del 1r trimestre de 2017 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: 
 
Primer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a ingressar pel subministrament 
d’aigua potable 1r trimestre 2017: 59.498,12 €. 
 
Segon: Aprovar l’excedent de tarifes d’aigua 1r trimestre 2017 (a favor de SOREA) :   
- 4.416,53 €. 
 
Tercer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de taxa clavegueram 1r trimestre 2017: 
54.468,48 €. 
 
Quart.- Aprovar l’import liquidat en concepte de drets de connexió període 2017/01: 
4.408.00 €. 
 
Cinquè.- Aprovar el cost de les taxes de la Generalitat “ CIH “ i “ C. A. “ en concepte 
d’edificis municipals, corresponents al període 2017/01: 9.243,10 €. 
 
Sisè.- Aprovar l’import de 592,13 € corresponent al cost a suportar pel període 1r 
trimestre 2017 per l’Ajuntament d’Olot, amb càrrec al Fons Social de Solidaritat creat 
entre SOREA SA (50%) i el mateix Ajuntament (50%). 
 
L’esmentat Fons, així com el Protocol regulador de mesures contra la pobresa 
energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament d’Olot i SOREA, SA va ser 
aprovat per Decret d’Alcaldia de data 27/11/2015 i ratificat per acord de Junta de 
Govern de data 03/12/2015. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
10.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ CULTURAL 2017 

 
Núm. de referència : X2017004627     
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Vist l’expedient núm. SCU12017000005 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació a 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I 
CULTURAL PER L’ANY 2017, per un import de 65.825,00 €. 
 
2.- Agrair a DIPUTACIÓ DE GIRONA , la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
El termini de justificació de la subvenció finalitza el 15 de novembre de 2017 
 
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 
amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.2. - FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL ANY 2017 
 
Núm. de referència : X2017005385     
 
Vist l’expedient núm: SUR12017000001 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb destinació a 
Fons de cooperació econòmica i cultural any 2017, per un import de 373.005,00 €. 
 
2.- Agrair a DIPUTACIÓ DE GIRONA, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
El termini de justificació de la subvenció finalitza el 30 de setembre de 2018 
 
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 
amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’OBRES PRESENTADES EL 

MES D'ABRIL DE 2017 RELATIUS A L’ÀREA D'INFRAESTRUCTURA I 
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URBANISME. 
 
Núm. de referència : X2017013082     
 
En relació a l’expedient URG72017000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte de les comunicacions d’obres presentades el mes d’abril de 2017 
relatius a l’àrea d'infraestructura i urbanisme. 
 
Data sol·licitud Tipus d'obra Adreça

03/04/2017 SUBSTITUCIÓ PAVIMENT TERRASSA EDIFICI BISBE LORENZANA 18 C. BISBE LORENZANA,18 

04/04/2017 REPARACIÓ TANCA FINCA LLOC. MAS PUJALÓS, 0001 
05/04/2017 COMUNICACIÓ OBRES REFORMA D'HABITATGE C. HORTÈNSIES, 38 

05/04/2017 COMUNICACIÓ OBRES DE CONSTRUCCIÓ, MODIFICACIÓ DISTRIBUCIÓ INTERIOR I OBERTURES D'UNA NAU INDUSTRIAL PER DESTINAR-LA A FABRICACIÓ DE MANIQUÍSAV. ANTONI GAUDÍ, 18

05/04/2017 PRESENTA MODIFICACIO DE PROJECTE DE LA REFORMA DEL PIS SITUAT AL PG. D'EN BLAY, 51, 1r.PG. BLAY, 0051 1 

07/04/2017 REFORMA INTERIOR HABITATGE CTRA. SANTA PAU, 0034 1 

10/04/2017 CANVI D'INSTAL.LACIONS, COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT EN LOCAL C. SANT RAFEL, 27 

10/04/2017 SUBSTITUCIÓ PAVIMENT EXTERIOR RDA. MONTOLIVET, 24

11/04/2017 REFORMA INTERIOR D'OFICINA BANCÀRIA I REORGANITZACIÓ MOBILIARI INTERIORPG. BLAY, 6

11/04/2017 RETIRADA D'INSTAL.LACIÓ I TAPIAT D'OBERTURA AMB TOTXANES C. PINTOR RAMON BARNADAS, 16 
11/04/2017 REPICAT SOSTRES I BALCONS I REHABILITACI´ÑO C. POU DEL GLAÇ, 22

11/04/2017 ENDERROC CELS RASOS C. SANT FERRIOL, 11

12/04/2017 CANVI PORTA GARATGE I REFORMA DE RAMPA C. GUIFRÉ 'EL PILÓS', 6 

12/04/2017 SUBSTITUCIÓ FINESTRA PASSATGE LLRIS PTGE. LLIRIS, 4

12/04/2017 REFORMA BANY C/ SANT BERNAT, 25 PORTA 1 C. SANT BERNAT, 25 2 1 

13/04/2017 REFORMA CUINA I BANY AV. MÚRCIA, 11 B 2 

13/04/2017 REFORMA APARADOR LOCAL PG. BLAY, 31 B 

18/04/2017 CONSTRUCCIÓ PARET SEPARACIÓ LOCAL PG. BLAY, 50

18/04/2017 REFORMA DE CUINA. C. CLEMÀSTECS, 20
19/04/2017 REPARACIÓ PART FAÇANA PER HUMITATS. CTRA. SANT JOAN DE LES ABADESSES, 9

20/04/2017 ADAPTACIÓ LOCAL ESCOLA IDIOMES C. PARE ROCA, 10 

20/04/2017 REHABILITACIÓ TERRASSA C. LLIGADOR, 14

20/04/2017 MODERNITZACIÓ CUINA C. VERGE DE LA GUIA, 39 3 2 

21/04/2017 REFORMA DE BANY I CUINA AV. SANT JORDI, 68 B 2

21/04/2017 PINTAT FAÇANA C. ROCAMORA, 32 1 1

24/04/2017 ACABAR ELS TREBALLS DE L'ARRANJAMENT DE LA FAÇANA COMENÇAT. C. SANTA SABINA, 15 17800 

24/04/2017 CANVI REVESTIMENTS DE PARETS A CUINA I BANYS PG. DESEMPARATS, 67 
24/04/2017 ENRAJOLAR TERRASSA I MODIFICACIÓ DE TANCA C. HORTÈNSIES, 30 

24/04/2017 PINTAR FAÇANA I SUBSTITUCIÓ TANCAMENT CTRA. RIUDAURA, 50 

24/04/2017 SUBSTITUCIÓ PLAQUES DEL SOSTRE I DE TERRA C. PARE ANTONI SOLER, 14 B 

25/04/2017 DERRIBAR PARET TOTXANA DE TANCA SEPARADORA I SUBSTITUCIÓ PER TANCA DE FORMIGÓC. CÀNTIR, 25 

26/04/2017 ENRAJOLAT DE BALCONS. C. EL SALVADOR, 25

26/04/2017 REFORMA TANCA C. CÀNTIR, 23 

27/04/2017 REPARAR PAVIMENT I ENTRADA C. GARRINADA, 55

28/04/2017 REPARACIÓ DE DESPERFECTES A LA FAÇANA PL. MAJOR, 4

28/04/2017 SUBSTITUCIÓ DE TANCA I REVESTIMENT DE MUR C. ESCLOP, 13  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVACIÓ CONVENI AJUNTAMENT D'OLOT - DIPSALUT PER A LA 
PROTECCIÓ DE LA SALUT 2017-2020 

 
Núm. de referència : X2017013008     
 
A novembre de 2009 es va signar un conveni entre l’Ajuntament d’Olot i el Dipsalut  
per a la gestió, execució i control dels programes de salut pública dels Catàlegs de 
Serveis de Dipsalut pel període 2009-2012 i en data 20 de novembre de 2012 es va 
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renovar per període 2013-2016. 
 
El Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l’any 2017 dóna continuïtat a una oferta de 
serveis que donen resposta a les necessitats que els ajuntaments han de cobrir en 
matèria de salut pública.  
 
Atès que l’ajuntament d’Olot té la capacitat pròpia necessària per executar i gestionar 
determinades accions relatives a la salut pública del municipi, es considera oportú 
seguir treballant en la mateixa línia que fins ara, de manera que cal formalitzar un nou 
conveni de col·laboració entre ambdós organismes. 
 
Les parts que intervenen, mitjançant la Comissió tècnica, formalitzaran el Pla Anual 
d’Actuació com una addenda al Conveni, on s’establirà el detall dels programes 
inclosos amb la previsió per a cada anualitat. 
 
En data 7 de febrer de 2017 el Consell Rector del Dipsalut ha acordat aprovar el 
conveni amb l’ajuntament d’Olot pel període 2017-2020. 
 
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 SICO2017000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, adoptar els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Dipsalut, pel 
període 2017-2010, per a l’execució de programes de salut pública del Catàleg de 
Serveis de Dipsalut.  
 
Segon.- Facultar el regidor delegat de Medi Ambient per signar tota la documentació 
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 un quart de nou del matí, i per a constància del que s’hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 


