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ACTA NÚM. 36 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
14 DE SETEMBRE DE 2017 

  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 14 de setembre 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 i 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 i Mercè Traveria i Costa. 
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, la Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas, 
la Sra. Anna Descals Tresserras i el Sr. Xavier Garcia Zabal. 
 
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 
 

En primer lloc, el Sr. Alcalde vol agrair públicament els diferents col,.lectius de 
persones que han treballat i contribuït en el bon desenvolupament de les recents 
Festes del Tura : els membres de la Comissió i de l’àrea de Festes i el seu regidor 
Josep Berga, la Brigada Municipal, la Policia Municipal, els Mossos d’Esquadra, el 
Servei de neteja, la Creu Roja, l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, el 
voluntariat de Protecció Civil i tot el conjunt d’entitats que han tingut cura de 
l’organització de diferents activitats. Els agraeix la seva dedicació i implicació, 
agraïment que rebran en forma d’una carta personal.   
 
Seguidament comenta als membres els actes i reunions a les quals ha assistit des de 
la celebració de la darrera Junta de Govern, celebrada el passat dia 6 de setembre :  
-  el mateix dia 6 de setembre, al matí, va tenir una reunió de seguiment de les obres 
del Firal, amb els diferents tècnics que les porten i a la tarda va seguir els primers 
actes de les Festes del Tura : la cercavila de la Faràndula, l’Ofrena floral al Santuari 
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del Tura i el Pregó de festes que varen pronunciar els comentaristes esportius Pere 
Ribes i Joan Maria Pou. 
-  el dia 7 de setembre, va assistir a l’acte de presentació del llibre sobre les festes, 
que porta el nom d’“Atraccions” de Quim Roca, que va tenir lloc a la terrassa de can 
Trincheria.  
- el dia 8 de setembre, festivitat de la Mare de Déu del Tura, va assistir al tradicional 
Ofici Solemne al Santuari del Tura, al ball dels Gegants, Nans i Cavallets de la Plaça 
Major i al Brindis de festa major que com cada any celebren els residents de l’edifici 
del Tura.  
- el dia 10 de setembre, va assistir a la retransmissió en directe de l’actuació de les 
patinadores del CPAO a la ciutat xinesa de Nanjing des de la Sala Torín; i va 
acompanyar l’Hble. Sra. DOLORS BASSA, Consellera de Treball, Afers Socials i 
Família de la Generalitat de Catalunya, a presenciar el ball de la faràndula olotina a la 
Plaça Major.  I al vespre, va anar a veure els focs i el ball dels gegants amb espelmes 
a la Plaça Major.  
- i finalment el dia 11 de setembre al matí va presenciar els actes commemoratius de 
la Diada que aquest any varen tenir lloc a la plaça Rector Ferrer i a la tarda es va 
desplaçar a Barcelona per participar de la manifestació a favor del referèndum de l’1 
d’octubre. 
 

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. - APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L'IBI -EXERCICI 2017-. 

 
Núm. de referència : X2017022362     
 
En data 22/12/2016 l’Ajuntament Ple va aprovar definitivament les Ordenances Fiscals 
per l’any 2017 (BOP núm.248 de data 30/12/2016).  L’annex 1 (Subvencions) de les 
OOFF núm. 2.1.1 de l’ Impost sobre Béns Immobles especificava al seu punt núm. 5: 
“Es dóna una Ajuda econòmica equivalent a un percentatge de la quota íntegra de l’IBI amb un 
màxim del 90%, als habitatges ocupats per persones que acreditin la condició de titulars de 
família monoparental així com una situació econòmica social vulnerable, segons dictamen del 
Consorci de Benestar Social”. 

 
L’annex 1 (Subvencions) de les OOFF núm. 2.1.1 de l’ Impost sobre Béns Immobles 
especificava al seu punt núm. 6: 
“Es dóna una Ajuda econòmica equivalent a un percentatge de la quota íntegra de l’IBI amb un 
màxim del 90%, als habitatges ocupats per persones que acreditin els punts següents: 

- Condició d’aturat/da, amb edat superior als 40 anys 
- Residència a Olot 
- Situació econòmica vulnerable, degudament justificada.”  

 
La dotació màxima inicial per a les subvencions al pagament de l’IBI és de 8.000,00 
Euros amb càrrec a la partida pressupostària 2017.600.2312.480033 “Transferència 
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per ajuts socials diversos”. 
 
En relació a l’expedient HA052017000001, un cop fets els corresponents estudis 
necessaris abans de la implantació, 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 les bases que regiran les sol·licituds de subvenció de l’ Impost 
sobre béns immobles per a l’actual exercici 2017 als habitatges ocupats per una 
família monoparental o amb condició d’aturat/da de llarga durada amb edat superior 
als 40 anys i, que són les següents:  
 
1r.- Objecte, condicions i finalitat de l’ajut 
La finalitat d’aquests ajuts és que el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles no suposi un 
agreujament de les condicions de vida d’aquelles persones del municipi que pateixen una situació 
econòmica més desfavorida com són les famílies monoparentals i aquelles famílies que tenen algun 
membre amb condició d’aturat/da de llarga durada amb edat superior als 40 anys . 
 
Per això l’objecte dels present ajuts és el pagament de fins el 90% de l’import de l’Impost sobre béns 
immobles de l’habitatge habitual, ja sigui en règim de propietat com en règim d’arrendament, (exclosos 
aparcaments i trasters) en funció dels ingressos anuals dels beneficiaris amb dret a acollir-s’hi. 
 
Es tracta d’un ajut econòmic individualitzat de caràcter extraordinari, que té caràcter voluntari i eventual i 
la vigència del qual s’estén a l’exercici en el que sigui concedit. 
 
Aquest ajut no és compatible amb altres ajuts, subvencions, ingressos o recursos per la mateixa finalitat 
procedents de l’Ajuntament o d’altres Ens Públics. 
 
2n.- Requisits per a poder gaudir de la subvenció 
Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció els ciutadans que satisfacin l’impost de béns immobles del 
seu habitatge habitual, bé sigui en règim de propietat o d’arrendament i que compleixin els següents 
requisits: 

- El sol·licitant haurà de reunir alguna de les següents condicions: 
• Ser el titular del títol de família monoparental, amb el títol vigent a la data de la 

sol·licitud. 
• Formar part d’una unitat de convivència en la qual un o més membres siguin major de 

40 anys i es trobin en situació d’atur de llarga durada i constin inscrits com a 
demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya 

- Estar empadronats a l’habitatge que genera el pagament de l’Impost sobre béns immobles del 
qual és objecte de l’ajut 

- Que l’habitatge no superi els 120 m2 de superfície construïda de la vivenda, segons dades 
cadastrals 

- Els ingressos de la unitat de convivència no podran superar 2,34 vegades l’IRSC 
                     

23.305,61 € 24.026,40 € 25.059,80 € 25.895,12 € 

       
- El sol·licitant ha de ser titular de l’únic habitatge que constitueixi la residència habitual del conjunt 

de la unitat de convivència pel qual es pretén obtenir la present subvenció 
- En el cas de que el títol possessori sigui un contracte d’arrendament, en aquest haurà de constar 

expressament la repercussió de l’IBI per part del propietari/a i necessàriament satisfer-se 
telemàticament per part de l’arrendatari/a al propietari/a. 

- Estar al corrent de les obligacions tributàries i no tenir deutes amb l’Ajuntament d’Olot. 
 
No podran ser perceptores de la subvenció les persones següents: 

- Les unitat de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament, si fos el cas, o 
qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una 

1 membre 2 membres 3 membres 4 membres o més 
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altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les 
persones arrendadores. Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora 
i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels 
seus socis, sòcies o partícips. 

- Les unitats de convivència en què la persona titular o qualsevol altre membre siguin titulars 
d’algun altre habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi. 

- Que l’habitatge superi els 120 m2 de superfície construïda de la vivenda, segons dades 
cadastrals 

- Les unitats de convivència, quan l’import de la base de l’estalvi que consta a la declaració de 
l’IRPF (casella 405) sigui superior a 500 euros 

 
Als efectes de les presents bases, s’estableixen les definicions següents: 

- S’entén per unitat de convivència la persona o el conjunt de persones empadronades en un 
domicili tant si tenen parentiu entre elles com si no en tenen.  

- S’entén per família monoparental la formada, com a mínim, per un fill o una filla menor de 21 
anys, o de 26 anys si estudia, que conviu i depèn econòmicament d’una sola persona i tingui 
vigent el títol de família monoparental 

- S’entén per aturat de llarga durada aquella persona que es troba en situació d’atur i consta 
inscrit, amb un mínim de dotze mesos d’antelació a la data de presentació de la sol·licitud, com a 
demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya. Es considera que es compleix aquest 
requisits encara que la persona aturada, durant aquest període, hagi estat donada d’alta a la 
Seguretat Social un màxim de 45 dies en total. 

- Per a la determinació dels ingressos anuals de la unitat de convivència es prendrà com a base la 
suma de les quantitats que constin a les caselles 392 i 405 de la Declaració de l’Impost de la 
Renda de les Persones Físiques 2016; en el cas de no haver presentat la declaració d’IRPF, es 
prendrà com a base els ingressos bruts menys les despeses fiscalment deduïbles. 

- Així mateix, de cara a acreditar el pagament de l’IBI per part d’una família monoparental: 
• En el cas de ser propietari de l’habitatge pel qual es satisfà l’impost, el/la sol·licitant ha 

de ser 100% titular de l’escriptura de compravenda i ser subjecte passiu de l’impost a 
l’Ajuntament d’Olot 

En el cas de que el títol de propietat i que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a 
l’habitatge no sigui titular el 100% perquè sigui el cònjuge de la persona també titular contractual 
o bé sigui titular d’una cessió s’ha d’acreditar el dret d’ús de l’habitatge en el qual haurà de 
constar expressament que el sol·licitant satisfà la totalitat de l’impost de béns immobles, aportant 
la documentació acreditativa de la subrogació, la sentència judicial o, si escau, el conveni de 
separació o divorci. 

• En el cas de ser arrendatari de l’habitatge pel qual es satisfà l’impost, el/la sol.licitant ha 
de ser 100% titular del contracte d’arrendament i, en aquest haurà de constar 
expressament la repercussió de l’IBI per part del propietari/a i necessàriament satisfer-
se mitjançant entitat bancària per part de l’arrendatari/a al propietari/a. 

En el cas de que el contracte d’arrendament i que la persona sol·licitant de la subvenció que 
visqui a l’habitatge no sigui titular el 100% perquè sigui el cònjuge de la persona també titular 
contractual o bé sigui titular d’una cessió, o es trobi inclosa en el supòsits que regulen els articles 
15 o 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, ha d’acreditar el dret d’ús 
sobre l’habitatge aportant la documentació acreditativa de la subrogació, la sentència judicial o, si 
escau, el conveni de separació o divorci. 
 

- Així mateix, per tal d’acreditar el pagament de l’IBI per part d’una unitat de convivència amb una 
o vàries persones major de 40 anys aturades de llarga durada: 

• El 100% de la propietat de l’habitatge pel qual es satisfà l’impost ha de ser titularitat 
100% dels membres de la unitat de convivència i ser subjecte passiu de l’impost a 
l’Ajuntament d’Olot 

En el cas de que el títol de propietat i que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a 
l’habitatge no sigui titularitat del 100% dels membres de la unitat de convivència, perquè sigui el 
cònjuge de la persona també titular contractual o bé sigui titular d’una cessió, s’ha d’acreditar el 
dret d’ús de l’habitatge en el qual haurà de constar expressament que el sol·licitant satisfà la 
totalitat de l’impost de béns immobles, aportant la documentació acreditativa de la subrogació, la 
sentència judicial o, si escau, el conveni de separació o divorci. 

• En el cas de ser en règim d’arrendament l’habitatge pel qual es satisfà l’impost, la 
titularitat del 100% del contracte d’arrendament ha de ser 100% dels membres de la 
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unitat de convivència i, en el contracte d’arrendament haurà de constar expressament la 
repercussió de l’IBI per part del propietari/a i necessàriament satisfer-se mitjançant 
entitat bancària per part de l’arrendatari/a al propietari/a. 

En el cas de que el contracte d’arrendament i que la unitat de convivència de la persona 
sol·licitant de la subvenció no sigui titular del 100%, perquè sigui el cònjuge de la persona també 
titular contractual o bé sigui titular d’una cessió, o es trobi inclosa en el supòsits que regulen els 
articles 15 o 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, ha d’acreditar el 
dret d’ús sobre l’habitatge aportant la documentació acreditativa de la subrogació, la sentència 
judicial o, si escau, el conveni de separació o divorci. 

 
3r.- Acreditació dels requisits 
En el cas de que el sol·licitant sigui propietari de l’habitatge que satisfà l’Impost de Béns Immobles: 

- Sol·licitud degudament formalitzada 
- Original i còpia del NIF o NIE vigent de tots els membres de la unitat de convivència 
- Original i còpia carnet de família monoparental, en el seu cas 
- Certificació lliurada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, acreditativa de la data d’inscripció com a 

demandant d’ocupació, que haurà de ser, com a mínim, anterior a dotze mesos a la data de la 
sol·licitud, en el seu cas 

- Original i còpia llibre de família 
- Original i còpia del conveni o sentència judicial de separació o divorci, si és el cas 
- Original i còpia l’escriptura de compravenda, a nom de la persona sol·licitant. En cas que la 

persona sol·licitant no tingui el 100% de la titularitat, haurà d’acreditar el dret d’ús sobre 
l’habitatge aportant original i còpia del conveni o sentència judicial de separació, conforme 
s’assigna l’habitatge al sol·licitant i que acredita que té la obligació d’assumir el 100% del càrrec 
de l’IBI. 

- Autorització de l’interessat i de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència perquè 
l’Administració pública o els òrgans que gestionen la tramitació de les sol·licituds puguin 
demanar certificats tributari i de compliment de les obligacions tributàries a l’Agència Tributària, a 
la TGSS o al Padró (Model normalitzat) 
En el cas de no formalitzada la mencionada autorització o que no sigui possible l’obtenció de les 
dades corresponents, el justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels 
membres que formen la unitat de convivència: 

• Declaració IRPF any 2016 
• En el cas de no estar obligats a presentar declaració IRPF els ingressos s’han 

d’acreditar amb algun dels documents següents: certificat d’imputacions AEAT, certificat 
de pensions, certificat d’ingressos i retencions de l’empresa, certificat OTG, RMI, ... i 
l’informe de la vida laboral. Les persones de més de 65 anys no han d’aportar l’informe 
de la vida laboral 

- Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant (Model normalitzat) 
- Declaració expressa responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que enumera 

l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (Model normalitzat) 
 
En el cas de que el sol·licitant sigui arrendatari de l’habitatge que satisfà l’Impost de Béns Immobles: 

- Sol·licitud degudament formalitzada 
- Original i còpia del NIF o NIE vigent de tots els membres de la unitat de convivència 
- Original i còpia carnet de família monoparental, en el seu cas 
- Certificació lliurada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, acreditativa de la data d’inscripció com a 

demandant d’ocupació, que haurà de ser, com a mínim, anterior a dotze mesos a la data de la 
sol·licitud, en el seu cas 

- Original i còpia llibre de família 
- Original i còpia del conveni o sentència judicial de separació o divorci, si és el cas 
- Original i còpia del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant i en el qual haurà de 

constar expressament la repercussió de l’IBI a l’arrendatari. En cas que la persona sol·licitant no 
sigui 100% titular del contracte i sigui cònjuge del titular contractual, haurà d’acreditar el dret d’ús 
sobre l’habitatge aportant original i còpia del conveni o sentència judicial de separació, conforme 
s’assigna l’habitatge al cònjuge que hi viu però no és el 100% titular contractual. 

- Autorització de l’interessat i de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència perquè 
l’Administració pública o els òrgans que gestionen la tramitació de les sol·licituds puguin 
demanar certificats tributari i de compliment de les obligacions tributàries a l’Agència Tributària, a 
la TGSS o al Padró (Model normalitzat) 
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En el cas de no formalitzat la mencionada autorització o que no sigui possible l’obtenció de les 
dades corresponents, el justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels 
membres que formen la unitat de convivència: 

• Declaració IRPF any 2016 
• En el cas de no estar obligats a presentar declaració IRPF els ingressos s’han 

d’acreditar amb algun dels documents següents: certificat d’imputacions AEAT, certificat 
de pensions, certificat d’ingressos i retencions de l’empresa, certificat OTG, RMI, ... i 
l’informe de la vida laboral. Les persones de més de 65 anys no han d’aportar l’informe 
de la vida laboral 

- Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant (Model normalitzat) 
- Original i fotocòpia del rebut bancari o transferència bancària en el qual consti degudament 

expressat i identificat el pagament de l’IBI corresponent a l’any 2017 al propietari de l’habitatge. 
- Declaració expressa responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que enumera 

l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (Model normalitzat) 
 
4t.- Quantia de la subvenció i criteris objectius d’atorgament 
La quantia de la subvenció s’aplicarà segons la següent relació: 

- 50 punts, fins a un 90% de l’import de l’IBI 
- De 40 a 49 punts, fins a un 80% de l’import de l’IBI 
- De 30 a 39 punts, fins a un 70% de l’import de l’IBI 
- De 20 a 29 punts, fins a un 60% de l’import de l’IBI 
- De 10 a 19 punts, fins a un 50% de l’import de l’IBI 

 
Aquests percentatges es poden veure minorats proporcionalment en funció de la demanda de les 
subvencions per tal d’atendre a totes i cadascuna de les sol·licituds entrades i que reuneixen els requisits. 
 
La dotació total d’aquesta subvenció per a l’exercici 2017 és de 8.000,00 €, consignats a la partida 
pressupostària 2017.600.2312.480033 “Transferència per ajuts socials diversos” 
 
La concessió d’aquest ajut s’efectuarà en règim de concurrència competitiva i, els criteris de priorització i 
valoració de les sol·licituds d’accés es determinaran atenent la priorització i l’ordre que s’indica a 
continuació: 

a) Unitats de convivència que acreditin ingressos fins a 0,94 vegades l’IRSC.- 30 punts 
b) Unitats de convivència que acreditin ingressos entre 0,95 i 1,5 vegades l’IRSC.- 20 

punts 
c) Unitats de convivència que acreditin ingressos entre 1,6 i 2,34 vegades l’IRSC.- 10 

punts 
d) Persones que han patit un procés de desnonament o d’execució hipotecària en els 

darrers dotze mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.- 5 punts 
e) Persones amb discapacitat o amb membres de la unitat de convivència amb 

discapacitat, i que acreditin un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, declara 
així per l’ICASS.- 5 punts 

f) Dones víctimes de violència de gènere.- 5 punts 
g) Família monoparental amb categoria Especial.- 5 punts 
 

5è.- Sol·licitud, tramitació i pagament 
Per sol·licitar la subvenció cal adreçar-se a l’Oficina Local d’Habitatge ubicada a la 1ª Planta d’aquest 
Ajuntament de dilluns a dijous, en horari de 8 a 18 hores ininterrompudament, i el divendres en horari de 8 
a 15 hores, on s’assessorarà adequadament i es facilitaran els impresos pertinents. 
 
El període de presentació de les sol·licituds del 2 de novembre a l’1 de desembre 
 
La instrucció del procediment correspondrà a l’Oficina Local d’Habitatge 
 
A partir de data 4 de desembre de 2017 s’examinarà la documentació aportada i, si és necessari 
completar la mateixa, es farà un requeriment al sol·licitant concedint 10 dies per subsanar la sol·licitud, 
amb indicació de que en cas contrari, se’l tindrà per desistit i així es declararà de l’avaluació efectuada. 
 
La competència per a l’atorgament de les subvencions correspondrà a l’Alcaldia, que resoldrà abans del 
31 de desembre de 2017. 
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La resolució aprovatòria de la convocatòria posarà fi a la via administrativa i, de conformitat amb l’article 
116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, podrà ser recorreguda potestativament en reposició davant el mateix 
òrgan  que s’ha dictada en el termini d’un mes o bé impugnar-la directament davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu en el termini de 2 mesos. No es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. 
 
El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 28 de febrer de 2018 mitjançant transferència 
bancària al número de compte que consti a la sol·licitud. 
 
6è.- Revocació, revisió, renúncia i reintegrament. 
L’Ajuntament pot revocar la subvenció acceptada pel beneficiari, en els casos següents: 

• Per incompliment de qualsevol de les obligacions que correspon al beneficiari, d’acord amb les 
bases i la legislació general i, en concret, la manca de justificació de l’actuació en el termini 
establert. 

• Per manca de veracitat amb intenció dolosa de les dades i documents aportats. 
L’acte de revocació anirà precedit d’un tràmit d’audiència, per un termini de 10 dies, durant els quals el 
beneficiari podrà al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri pertinents. 
 
Revisió de la subvenció 
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per l’Ajuntament, amb la concessió prèvia 
d’audiència de 10 dies al beneficiari, bé sigui en relació amb el seu contingut, bé sigui en relació a l’import 
de la subvenció, en els supòsits següents: 

• Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 
subvenció. 

• Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics, que 
sumats als de l’Ajuntament, superin el cost total de l’objecte subvencionat. 

• Que el beneficiari no hagi justificat el total de l’import del pagament de l’IBI, obligat a justificar, en 
el termes de les bases i dins els terminis per fer-ho. 

 
Renúncia de la subvenció 
El beneficiari pot renunciar a la subvenció, el qual resta alliberat del compliment de la càrrega o de 
l’afectació a que es trobi sotmesa aquells, amb al pèrdua del dret a exigir-la. 
La renúncia ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat subvencionada o al seu cobrament. En cas contrari, el 
beneficiari ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes. 
 
Reintegrament de la subvenció percebuda 
L’Ajuntament podrà reclamar les quantitats indegudament percebudes, juntament amb l’interès de demora, 
des del moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència de 
reintegrament. 
Caldrà notificar al beneficiari la resolució oportuna, advertint-lo expressament que una vegada 
transcorregut el termini d’1 mes des de la recepció de la notificació sense que s’hagin reintegrat les 
quantitats reclamades, es procedirà a exigir el deute per la via de constrenyiment. 
 
7è.- Règim Sancionador. 
Els beneficiaris de les subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i règims sancionador que 
sobre les infraccions administratives en la matèria estableix la Llei General de Subvencions. 
 
8è.- Altres 
En tot allò no previst en les presents Bases s’estarà al que disposi la legislació vigent. 
 
Disposició addicional única. 
Aquestes Bases entraran en vigor transcorregut el termini de 20 dies hàbils, a partir de la seva publicació 
íntegra al BOP de Girona, moment el qual s'entendran aprovades definitivament en cas que no s'hagin 
presentat al·legacions i seran efectives mentre no es modifiquin o deroguin expressament. 
 
SEGON.- Procedir a la publicació íntegra de les BASES ESPECÍFIQUES PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IBI -EXERCICI 
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2017- A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA 
AMB PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA I MAJORS DE 40 ANYS  al 
BOP de Girona 
 
TERCER.- Donar per aprovades definitivament aquestes Bases transcorregut el 
termini de 20 dies hàbils, a partir de la seva publicació íntegra al BOP de Girona, en el 
cas que no s'hagin presentat al·legacions i essent efectives mentre no es modifiquin o 
deroguin expressament. 
 
QUART.- Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència 
competitiva, de subvencions per a propietaris d’habitatges que els posin en lloguer, al 
dia següent de la publicació de l’aprovació definitiva de les presents Bases. 
 
CINQUÈ.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17600  2312 480033 8000 TRANSF. AJUTS SOCIALS DIVERSOS140 999 999 001 999 999 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 

D'ENSENYAMENT I AJUNTAMENT D'OLOT PER  A LA REALITZACIÓ 
D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES ESPECÍFIQUES DE L'EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, ADREÇADES A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS 
EDUCATIVES ESPECÍFIQUES DERIVADES DE LA INADAPTACIÓ AL MEDI 

ESCOLAR, EN UNITATS D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA, PER AL CURS 
2017-2018 

 
Núm. de referència : X2017022502     
 
Atès que les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) estan plantejades com a un 
recurs educatiu extern adreçat als alumnes que, tot i les estratègies d’adaptació 
curricular, presenten de forma reiterada o contínua desajustaments de conducta greus, 
absentisme injustificat o fort rebuig escolar (joves amb risc de marginació, amb trets 
d’inadaptació social, amb conductes agressives, etc.),de manera que impossibiliten la 
convivència en el centre. Aquest alumnat podrà seguir una part dels ensenyament de 
l’educació secundària obligatòria en unitats d’escolarització compartida, on se li 
oferiran activitats específiques adaptades a les seves necessitats. L’escolarització a 
les UEC suposarà una escolarització compartida amb el centre docent en el qual 
l’alumne estigui matriculat i del qual en continuarà dependent als efectes acadèmics i 
administratius. L’escolarització a les UEC té sempre caràcter temporal i es podrà 
revisar al llarg del curs escolar. 
 
Atès que des del curs 1997-1998, el Departament d’Ensenyament ha signat convenis 
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de col·laboració amb diverses coorporacions locals amb la finalitat de poder oferir 
activitats complementàries específiques, adaptades a les necessitats educatives 
específiques d’aquest alumnat, fora del centre docent on estan matriculats. 
 
Atès que el curs 2017-2018 es creu convenient continuar les Unitats d’Escolarització 
Compartida com a recurs educatiu extern, que permeti poder donar resposta a les 
necessitats detectades en els diferents àmbits territorials, i que l’Ajuntament d’Olot 
disposa d’un espai i unes instal·lacions idonis, així com el personal i estratègies i de 
mètodes educatius adients per atendre als alumnes adolescents amb absentisme 
escolar i que presenten dificultats per rebre una escolarització plenament 
normalitzada. 
 
Considerant el que preveuen els articles 27 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, el Decret 187/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments d’educació secundària obligatòria; el 303 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis; 
els articles 108 i següents de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
En relació a l’expedient ED032017000007 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per l’UEC pel curs 2017/2018 que 
suposa l’aportació per part de la Generalitat a l’Ajuntament d’un import de 400€ 
alumne i mes (places d’horari parcial) amb un màxim de 11.200€, amb càrrec a la 
posició pressupostària D/226002800/4240/0000 del centre gestor EN07 del pressupost 
per al 2017, i per al període gener-juny de 2018 la quantitat màxima a aportar serà de 
19.200€, que aniran amb càrrec a la posició pressupostària equivalent del pressupost 
del 2018. 
 
Segon.- L’adopció de la Generalitat s’ingressarà a la partida 320203 Altres crèdits no 
pressupostaris pendents de traspassar d’aquest Ajuntament, un cop ingressat s’haurà 
de transferir a la partida 17 450800 Subv. Generalitat UEC. 
 
Tercer.- Assumir els compromisos que consten en les clàusules tercera, quart i 
cinquena del conveni. 
 
Quart.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària per tal de fer 
efectius els presents acords. 
 
Cinquè.- Publicar aquest acord i el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència i al portal de 
transparència de l’Ajuntament. 
 
Sisè.- Traslladar aquest acord a l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot, a 
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Intervenció, Ingressos i Tresoreria de l‘Ajuntament i al Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR EL PROJECTE 
CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES BENEFICIARIS DEL PROGRAMA 
DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA 2017 I SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. 

 
Núm. de referència : X2017022814     
 
Vista la Resolució la Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre la 
convocatòria, per a l'any 2017, per a la concessió de subvencions destinades a 
incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia 
Juvenil a Cataluny i vista l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la 
contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya.  
 

I en relació a l’expedient SPR12017000014 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar el projecte Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2017. 
 

Segon.-  Sol·licitar una subvenció per import de 176.000 euros. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - PRORROGA I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA 
DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS. 

 
Núm. de referència : X2013003474     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2013 va adjudicar a 
l’empresa “INGESAN, SA –IGFA, SA”- UTE NETEJA OLOT-; el servei de neteja dels 
edificis i equipaments municipals agrupats en quatre blocs: A, B, C i D; així com va 
acordar delegar a la Junta de Govern Local l’adopció de tots aquells acords relatius al 
contracte que no constitueixen alteracions substancials del mateix.  
 
La durada del contracte es fixa en tres anys amb efectes del dia 1 d’octubre de 2013, 
el qual es pot prorrogar per tres anys més: un any, un any, més un any; d’acord amb el 
que s’estableix en la clàusula 4 del PCAP.  
La Junta de Govern de data 15/09/2016 va prorrogar per un termini d’un any amb 
efectes del dia 1 d’octubre de 2016 el contracte esmentat. 
Atès que  està  prevista la convocatòria de nova  licitació per adjudicar el servei de 
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neteja dels edificis i equipaments municipals i que  ambdues parts tenen la voluntat de 
prorrogar el contracte.  
 
Atès que per part de l’IME s’ha demanat un augment d’hores de servei a la Llar 
d’infants Sant Miquel atesa l’obertura d’una nova aula. 
Atès  el pressupost presentat per l’empresa “Ingesan,SA- Igfa,SA” 
 
I vist a l’expedient  administratiu núm. CCS12013000006 i antecedents corresponents, 
l'Alcalde  , proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Prorrogar el contracte subscrit amb l’empresa “INGESAN, SA –IGFA, SA”- 
UTE NETEJA OLOT- per al servei de neteja dels edificis i equipaments municipals  
agrupats en quatre blocs:A, B, C i D; per un termini fins a l’adjudicació del nou 
contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals, que en cap cas 
superà el termini d’un any. 
 
SEGON.-  Aprovar la modificació del contracte subscrit amb l’empresa el contracte 
“INGESAN, SA –IGFA, SA”- UTE NETEJA OLOT- amb efectes del dia 15 de setembre 
de 2017,  en el sentit d’ampliar el servei de neteja de la Llar d’infants Sant Miquel 
inclosa en el Bloc B, durant 5 hores a la setmana ( 2,5 hores de servei de neteja 
general   i 2,5 hores de servei de neteja de cuina), per tal de donar servei a una nova 
aula; i d’acord amb el seu pressupost annex a l’expedient. 
 
TERCER.- L’import mensual és de 289,89 € + IVA (60,88 €) . L’import  de la despesa 
pel que fa a l’exercici 2017 (15 de setembre a 31 de desembre) és de MIL QUATRE 
EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (1.014,63 €) + IVA: DOS-CENTS TRETZE 
EUROS AMB SET CÈNTIMS (213,07 €),  es pagaran amb càrrec a la partida:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17500  323  212001 1227.70 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.2. - COMPRA DE DIVERS MATERIAL PER A LES XARXES PARAPILOTES 
INSTAL•LADES A LES ÀREES DE JOCS DE LA CIUTAT D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2017022592     
 
Atès l’informe de la Brigada Municipal on s’exposa que els passats mesos de maig i 
juliol la Brigada Municipal va necessitar proveir-se de divers material per a les xarxes 
parapilotes instal.lades a les àrees de jocs infantils de la ciutat d’Olot. 
 
Atès que MAKER FARMS S.L. és l’empresa que en el seu moment ja va subministrar 
el material necessari per al muntatge d’aquestes xarxes i que per tant se’ls va 
encarregar el proveïment del material. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000310 i antecedents corresponents, 
l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Que els Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament procedeixin a pagar a 
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MAKER FARMS SL - (B1753614-5) les factures amb números 170335, 170426 i 
170472 en concepte de compra de divers material per a les xarxes parapilotes 
instal•lades a les àrees de jocs de la ciutat d'Olot. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CINC MIL SIS-CENTS SETZE 
EUROS AMB SIS CÈNTIMS (5.616,06)  € + IVA: MIL CENT SETANTA-NOU EUROS 
AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (1.179,37) €.  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17142  1532 61918 1849.33 RENOVACIO EQUIPAMENTS VIES 

PUBLIQUES 
100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 17142 1532  61918 1757.27 RENOVACIO EQUIPAMENTS VIES 
PUBLIQUES 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 17142 1532  61918 3188.83 RENOVACIO EQUIPAMENTS VIES 
PUBLIQUES 

100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017022758     
 
En relació a l’expedient CPG22017000095 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 17/035 per un import de 
639.947,15 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 639947.15 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA. 
 
Núm. de referència : X2017022698     
 
En relació a l’expedient CPG22017000093 de i vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la certificació n.4 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MILLORA D’URBANITZACIÓ I FERMS A LES VIES 
PÚBLIQUES  amb càrrec a la partida 17.141.1532.61904 “RENOVACIÓ VORERES” 
per un import de 36.057,32 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 36057.32 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.2. - ENDOSAMENT DE CERTIFICACIÓ. 
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Núm. de referència : X2017022690     
 
En relació a l’expedient CP022017000010 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 certificació  215-2017  de JOSEP VILANOVA SA per un 
import de 36.057,32 euros corresponent al PROJECTE DE CONSERVACIÓ I 
MILLORA D'URBANITZACIO I FERMS A LES VIES PÚBLIQUES al  BBVA al c.c. ****. 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’JOSEP 
VILANOVA SA  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200240  Despeses99999 36057.32 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANÇA. 
 
Núm. de referència : X2017006560     
 
En relació a l’expedient CPF12017000016 i vist l’expedient administratiu, antecedents 
corresponents i l’informe favorable del tècnic municipal, la regidora delegada  d' 
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Retornar a la Sra. ****, amb ****, la fiança per import de 300,00.- euros, ingressada per 
la  gestió de residus corresponent a la obra “d’ampliació de magatzem en edifici 
d’habitatge” al c/ Magall, nº11. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.2. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES. 
 
Núm. de referència : X2017022701     
 
 
En relació a l’expedient CPG22017000094 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de 
poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
GARATGE BOSCH SC 512.85 
ESPAIS PER A SERVEIS SL 1624,00 
ESCOLA PIA D’OLOT 300,00 
COOPERATIVA DEL CAMP D’OLOT 600,00 
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S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - PROPOSTA DE BAIXA PER INSOLVENTS. 
 
Núm. de referència : X2017022201 
Núm. d’expedient:  R0112017000001     
 
Atès l’expedient executiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la relació de baixes per insolvents presentades pels departament de 
Recaptació i Tresoreria, que puja a la quantitat de 321.416,16 euros, segons el detall 
següent: 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

IAE 1.941,07 2.497,48 1.594,09 7.459,60 1.314,55 317,80 762,30 317,80 16.204,69 

PL 24.661,93 39.302,20 9.541,70 80.351,68  33.850,81 2.799,27 837,98 191.345,57 

IBI 170,80 1.444,73 1.504,10 676,00 12,71 12,88 13,40 13,40 3.848,02 

IVTM 134,00 1.570,20 3.849,90 2.168,90 2.263,90 2.002,90 1.498,70 1.180,70 14.669,20 

IN   300,00        300,00 

IP   39.340,50        39.340,50 

IS      49,32     49,32 

AC    9,00 9,00 9,00     27,00 

EV 61,00 510,00 159,52 391,52 159,52 111,76 111,76   1.505,08 

EE 623,51 1.533,48 4.340,36 9.021,49 2.692,11 1.715,97 1.300,59   21.227,51 

ES 3.472,00 6.039,12 9.627,00 5.667,00 5.667,00 1.911,00 414,00   32.797,12 

TiC         102,15       102,15 

 31.064,31 92.537,71 30.625,67 105.745,19 12.270,26 39.923,12 6.900,02 2.349,88 321.416,16 

 
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 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 


