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ACTA NÚM. 8 
JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA 

22 DE FEBRER DE 2018 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 22 de febrer de 2018, a les vuit del matí, es reuneix 
en aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS,  per tal de celebrar  la 
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui.  
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach, 
Montserrat Torras i Surroca.   
 
També hi assisteix com a regidor delegat expressament convidat 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, el Sr. Josep M. 
Coma i Punset. 
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Clara Casanovas i Sarsanedas, 
Josep Guix Feixas, Xavier García Zabal. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu 
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                              
 

2.- DESPATX OFICIAL 
 

El Sr. Alcalde comenta els ACTES i REUNIONS més destacades a les quals ha 
assistit des de la darrera Junta, celebrada el dia 15 de febrer :  
 
- el mateix dia 15, va assistir a l’acte d’enterrament del qui fou alcalde de Blanes 
durant vuit anys i diputat a la Diputació de Girona, JOSEP MARIGÓ.  
I a la tarda, va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes que va tenir lloc a la seu del 
Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
-  el dia 16 de febrer, juntament amb el regidor Josep Berga, es varen desplaçar fins a 
la Providència amb l’intent de tancar un acord amb les monges de la seva Comunitat.  
 
- el dia de febrer, va presenciar la Rua de Carnaval des de la tribuna instal.lada al 
Passeig de Barcelona, que es va haver de celebrar el diumenge per raons 
meteorològiques.  
 
- i finalment, el dia 21 de febrer, va saludar el Sr. MANUEL FORCANO, Director de 
l’Institut Ramon Llull, que va venir a Olot, per visitar l’equip d’arquitectes RCR i la 
Residència Faber.  
 
3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins 

oficials 
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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. - NOMENAMENT COM A MEMBRE DE LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR 
DEL NOU REPRESENTANT DE L'ÀREA D'URBANISME DE L'AJUNTAMENT. 

 
Núm. de referència : X2018003898     
 
Atès el Decret d’alcaldia núm. 2018LDEC000002 de data 15/12/2017 pel qual s’acorda 
la jubilació anticipada de LLORENÇ PANELLA SOLER, i el qual consta com a membre 
de la Comissió del nomenclàtor en qualitat de representant de l’Àrea d’Urbanisme de 
l’Ajuntament, segons acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 
26/04/2012. 
 
Atès que el Capítol II del Reglament de procediment de denominació de les vies, els 
espais i els equipaments públics de la ciutat, estableix la creació i el funcionament de 
la Comissió del Nomenclàtor, i en concret del seu article 5è que fa referència als 
membres que composaran aquesta comissió: 
 
President: El/La Regidora/a Cultura de l’Ajuntament d’Olot 
Vocals: 
 

- Un representant de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa 
- Un representant del Consorci de Normalització Lingüística 
- Un representant de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Olot. 
- Tres persones alienes a l’organització municipal, amb especial coneixement de 

la toponomàstica d’Olot i el seu patrimoni històric, nomenats per la Junta de 
Portaveus a proposta de la Presidència. 

 
Secretari/a: Un representant de l’Àrea d’Estadística i territori de l’Ajuntament d’Olot 
(amb veu però sense vot) 
 
Atès l’article 6 del mateix reglament estableix que els membres de la comissió seran 
designats per la Junta de Govern Local. 
 
 
En relació a l’expedient ES982018000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, l’Alcaldia, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Nomenar al Sr. RAMON PRAT MOLAS com a membre de la Comissió del 
Nomenclàtor en qualitat de vocal i com a representant de l’Àrea d’Urbanisme de 
l’Ajuntament. 
 
Així doncs, la Comissió assessora del nomenclàtor olotí quedarà composada per les 
següents persones: 
 

- President: Sr. Josep Berga i Vayreda – Regidor delegat de l’Àrea de Cultura 
- Vocal: Sr. Antoni Mayans i Plujà – Director de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa  
- Vocal: Sr. Ramon Prat Molas – TAE Enginyer Cap d’Àrea d’Infraestructures, 

Urbanisme i Àrea de la Brigada Municipal. 
- Vocal: Sra. Ester Santaló Bramon – Tècnica responsable del Consorci per a la 

Normalització Lingüística 
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- Vocal: Sr. Tomàs Costa Munteis – Pedagog 
- Vocal: Sr. Josep Murlà Giralt – Historiador 
- Vocal: Sr. Joan Barnadas Puigferrer – Historiador. 
 
Segon. D’aquest acord se’n donarà compte a la propera sessió de la Comissió del 
Nomenclàtor que se celebri. 

 
S’aprova per unanimitat. 
  

5.1. - RESERVA DE CRÈDIT PER ADQUISICIÓ DE DRETS FUNERARIS 
 
Núm. de referència : X2018004075     
 
 Atès que de conformitat amb l’article 35 del Reglament del cementiri, l’Ajuntament de 
la ciutat, a petició del titular d’un dret funerari a perpetuïtat podrà adquirir aquest dret 
mitjançant el pagament d’un preu prèviament establert per la pròpia Corporació, el qual 
anirà a càrrec d’una partida pressupostària especialment habilitada per a la compra de 
drets funeraris a perpetuïtat.  
 
Atès que diversos propietaris de drets funeraris a perpetuïtat han manifestat la seva 
voluntat de vendre aquests drets a l’Ajuntament de la ciutat.  
 
Atès que, per una part, l’Ajuntament d’Olot, en resolució de ple de data 20 de 
desembre de 2012, va establir quin havia de ser el preu màxim de compra d’aquest 
dret i que, d’altra banda ha previst en el seu pressupost municipal una partida 
específica per a la compra de drets funeraris a perpetuïtat. 
 
En relació a l’expedient CM022018000002 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: 
 
1.- Adquirir els dret funeraris a perpetuïtat del cementiri municipal a aquells titulars dels 
mateixos que han manifestat la seva voluntat de vendre’ls. Aquesta adquisició es 
limitarà a la quantitat global de CINC MIL EUROS ( 6.000€) 
 
2.- La compra d’aquests drets funeraris anirà a càrrec de la partida número 
18.170.164.63209 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200230  Despeses 18170  164  63209 5000 INVERSIONS CEMENTIRI  

MUNICIPAL 
170 007 999 060 999 999 

 

3.- Facultar la Sr. Alcalde per a la signatura de cadascun dels contractes de compra 
dels diversos drets funeraris. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT, RONDA SANT BERNAT, 11, 4T-1A. 

 
Núm. de referència : X2018004020     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de la ronda Sant Bernat, 11, 
4t-1a d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el 
Notari Sr. Manuel Faust Pujol en data 11 de juny de 2007 amb número de Protocol 
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1088. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris ronda Sant Bernat, 11. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 15 de gener de 2018, 
mitjançant la qual s’aprova la quota comunitària anual de 400,00 € a satisfer a raó de 
100,00 € trimestrals, així com un derrama de 300,00 € en concepte de pintar l’escala 
comunitària. 
 
En relació a l’expedient HA022018000003, 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 el pagament de la quota comunitària per a l’any 2018 de la comunitat 
de la ronda Sant Bernat, 11, 4t-1a, per un import de 400,00 € (quatre-cents euros), així 
com la derrama per al pintat de l’escala de 300,00 € (tres-cents euros), segons acta de 
la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18140  1521 227991 700 DESPESES GESTIO PISOS  

PROTECCIO OFICIAL 
140 999 999 099 000 000 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.2. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT, C/ IU PASCUAL, 23 

 
Núm. de referència : X2018004030     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari del local núm. 24 del carrer Iu Pascual, 23 
d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. 
Angel Arregui Laborda en data 22 de desembre de 2003 amb número de Protocol 
2544. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris del carrer Iu Pascual, 21-23. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 11 de gener de 2018, 
mitjançant la qual s’aprova la quota comunitària anual de 314,92 € a satisfer a raó de 
78,73 € trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA022018000004, 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 el pagament de la quota comunitària per a l’any 2018 de la comunitat 
del carrer Iu Pascual, 21, Local 24, per un import de 314,92 € (tres-cents catorze euros 
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amb noranta-dos cèntims), segons acta de la comunitat. 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18140  1521 227991 314.92 DESPESES GESTIO PISOS  

PROTECCIO OFICIAL 
140 999 999 099 999 999 

 
Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.3. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT, AV. MÚRCIA, 9, BAIXOS. 

 
Núm. de referència : X2018004042     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de l’avinguda Múrcia, 9, baixos 
d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. 
Luís Novoa Sanchez en data 2 de juny de 2003 amb número de Protocol 494. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris avinguda Múrica 1-13 i avinguda València 7-9. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 29 de novembre de 2017, 
mitjançant la qual s’aprova la quota comunitària anual de 979,44 € a satisfer a raó de 
244,86 € trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA022018000005, 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 el pagament de la quota comunitària per a l’any 2018 de la comunitat 
de l’avinguda Múrcia, 9, baixos, per un import de 979,44 € (nou-cents setanta-nou 
euros amb quaranta-quatre euros), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18140  1521 227991 979.44 DESPESES GESTIO PISOS 

PROTECCIO OFICIAL 
140 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.4. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT, AVINGUDA SANTA COLOMA, 22, BAIXOS. 

 
Núm. de referència : X2018004058     
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Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de l’avinguda Santa Coloma, 
22, baixos d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el 
Notari Sr. Manuel Faust Pujol en data 13 de desembre de 2005 amb número de 
Protocol 2302. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris avinguda Santa Coloma, 20-22-24. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 17 de juliol de 2017, 
mitjançant la qual s’aprova la quota comunitària anual de 407,03 €. 
 
En relació a l’expedient HA022018000006, 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 el pagament de la quota comunitària per a l’any 2018 de la comunitat 
de l’avinguda Santa Coloma, 22, baixos, per un import de 407,03 € (quatre-cents set 
euros amb tres cèntims), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18140  1521 227991 407.03 DESPESES GESTIO PISOS 

PROTECCIO OFICIAL 
140 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.5. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT, C/ ESGLEIERS, 9, BAIXOS. 

 
Núm. de referència : X2018004071     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari del local del carrer Esgleiers, 9, baixos 
d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. 
Gerardo Delgado Garcia en data 24 de juliol de 1997 amb número de Protocol 2348. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris carrer Esgleiers, 9. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 16 de desembre de 2017, 
mitjançant la qual s’aprova la quota comunitària anual de 638,52 € a satisfer a raó de 
53,21 € mensuals. 
 
En relació a l’expedient HA022018000007, 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 el pagament de la quota comunitària per a l’any 2018 de la comunitat 
del carrer Esgleiers, 9, baixos, per un import de 638,52 € (sis-cents trenta-vuit euros 
amb cinquanta-dos cèntims), segons acta de la comunitat. 
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Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18140  1521 227991 638.52 DESPESES GESTIO PISOS 

PROTECCIO OFICIAL 
140 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVACIÓ DESPESES COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ JOSEP M. 
CAPDEVILA, 3, C/ ABAT RACIMIR, 46-50 I C/ REMENCES, 32, PERÍODE DE 

FEBRER 2017 A GENER 2018. 
 
Núm. de referència : X2018004005     
 
Atesa la constitució de la Comunitat de Propietaris dels edificis carrer Josep M. 
Capdevila, 3, carrer Abat Racimir, 46-50 i carrer Remences, 32 d’Olot i de la 
contractació dels serveis d’administració i gestió a GARROTXA ACTIVA, SL (decret 
número 2016LDEC002647 de data 20 d’octubre de 2016, expedient 
HA022016000004). 
 
En relació a l’expedient HA022018000002, 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 despeses derivades per període febrer 2018 a gener 2019 de la 
Comunitat de Propietaris dels edificis carrer Josep M. Capdevila, 3, carrer Abat 
Racimir, 46-50 i carrer Remences, 32 d’Olot, que es detallen seguidament: 
 
PROPIETARI PERÍODE IMPORT 
Ajuntament d’Olot Febrer a abril 2018 2.229,09 € 
Agència de l’Habitatge Generalitat de 
Catalunya 

Febrer a abril 2018 2.490,38 € 

Ajuntament d’Olot Maig a juliol 2018 2.291,51 € 
Agència de l’Habitatge Generalitat de 
Catalunya 

Maig a juliol 2018 2.644,05 € 

Ajuntament d’Olot Agost a octubre 2018 2.291,51 € 
Agència de l’Habitatge Generalitat de 
Catalunya 

Agost a octubre 2018 2.644,05 € 

Ajuntament d’Olot Novembre 2018 a gener 
2019 

2.291,51 € 

Agència de l’Habitatge Generalitat de 
Catalunya 

Novembre 2018 a gener 
2019 

2.644,05 € 

TOTAL  19.526,15 € 
 
Segon.- Que l’import detallat s’apliqui a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18140  1521 227991 19526.15 DESPESES GESTIO PISOS  

PROTECCIO OFICIAL 
140 999 999 099 999 999 
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S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR LA SIGNATURA D'UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT 
D’OLOT I LA FUNDACIÓ CASA DE CULTURA/DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL 

FESTIVAL SISMÒGRAF 2018 
 
Núm. de referència : X2018004574     
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival de Dansa 
SISMÒGRAF, que tindrà lloc del 19 al 22 d’abril de 2018. 
 
Vist que SISMÒGRAF és un festival de dansa que té lloc a Olot al voltant del Dia 
Internacional de la Dansa i que vol treballar per mostrar el que està passant en aquest 
moments en l’àmbit del moviment, acompanyant als creadors més emergents i també 
recolzant els consolidats, al mateix temps que convida projectes estatals i 
internacionals per mostrar el pols de la dansa d’arreu.  
 
Vist que des de l’any 2017, SISMÒGRAF incorpora l’Ona Expansiva, un projecte de 
col·laboració amb l’entorn més proper i una iniciativa participativa a través de la qual 
es vol expandir la programació del festival a la comarca de la Garrotxa per fomentar la 
cultura en qualsevol de les seves manifestacions. 

Vist que, d’aquesta manera, la programació del Festival SISMÒGRAF 2018 inclourà un 
espectacle, que es representarà en tres municipis de la comarca en col·laboració amb 
els respectius ajuntaments. 

Vist que, en aquest marc, la Fundació Casa de Cultura de Girona ha manifestat el seu 
interès en col·laborar en aquest projecte, amb una aportació econòmica a l’Ajuntament 
d’Olot de 1.500 euros, impostos inclosos, per contribuir al finançament dels caixets i fer 
arribar la cultura arreu del territori. 
 
Vist que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 
subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 
 
En relació a l’expedient CU012018000001 de Cultura , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la Fundació 
Casa de Cultura de Girona per al projecte Ona Expansiva del Festival Sismògraf 2018. 
 
Segon.- Acceptar l’aportació de 1.500 euros de la Fundació Casa de Cultura de 
Girona a la partida d’ingressos de Sismògraf i destinar aquest import al 
finançament de part del catxet d’un espectacle a tres municipis de la comarca. 
 
Tercer.-Facultar l’alcalde d’Olot, Sr. Josep Maria Corominas, com a representat legal 
de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ (CONSORTIUM 
AGREEMENT) PEL PROJECTE EUROPACE - H2020 GRANT AGREEMENT 
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NÚMERO 785057 
 
Núm. de referència : X2018002523     
 
Vist l’acord de la JUNTA DE GOVERN LOCAL d’1 de febrer de 2018 pel qual 
s’acceptava la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Olot, per a dur a terme el projecte 
Europace Consortium’s Proposal for Horizon 2020/EE23 “Innovative Financing 
Schemes” per l’import de 449.940,00 € i que es faculta a la Sra. Ariadna Villegas en 
qualitat de directora de l’Àrea de Progrés Econòmic de l’Ajuntament d’Olot per signar 
qualsevol document que sigui necessari vinculat amb l’expedient. 
 
Vist que en data 7 de febrer se signa el Grant Agreement número 785057 (Acord 
d’Ajut) amb la comissió europea que regula els drets i obligacions de l’Ajuntament 
d’Olot en relació al projecte Europace Consortium’s Proposal for Horizon 2020/EE23 
“Innovative Financing Schemes. 
 
Vist que els socis del projecte proposen signar un conveni de col·laboració 
(Consortium Agreement) el qual amplia i especifica determinats aspectes del Grant 
Agreement com ara l’organització del treball, la gestió del projecte i els drets i 
obligacions entre els socis, així com la responsabilitat, els drets d’accés i la resolució 
de disputes entre les parts. 
 
I en relació a l’expedient SPR12018000001 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 conveni de col·laboració (Consortium Agreement) pel projecte 
EUROPACE-H2020 Grant Agreement número 785057.  
 
Segon.- Facultar a la Sra. Ariadna Villegas en qualitat de directora de l’Àrea de 
Progrés Econòmic de l’Ajuntament d’Olot per signar qualsevol document que sigui 
necessari vinculat amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
10.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D'UNA 
PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL I LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA 

DE TREBALL 
 
Núm. de referència : X2018004342     
 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 18 de gener de 2018 va 
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 
2018, que conté una plaça vacant d’agent, escala d’administració especial, subescala 
de serveis especials, classe policia local, grup C2, sistema de selecció de concurs 
oposició en torn lliure.  
 
Vist que l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2018 es va 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 73 d’1 de febrer de 2018 i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7550 de 2 de febrer de 2018.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
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Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió, mitjançant el sistema de 
concurs oposició en torn lliure, d’una plaça d’agent de la Policia Municipal, escala 
d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, grup C2, 
vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa a l’oferta d’ocupació 
pública per a l’any 2018, i la constitució d’una borsa de treball.  
 
Segon.- Publicar les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, i en extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de 
l’Estat. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

11.1. - ADJUDICACIÓ DE LES  OBRES DE PAVIMENTACIO DE CAMINS VEÏNALS 
DE BATET. DESGLOSSAT 1A.FASE. ACTUACIÓ 6288/2016 DEL PUOSC 

 
Núm. de referència : X2017030478     
 
Antecedents 
En data 21 de març de 2017, es va aprovar definitivament el Programa específic de 
cooperació municipal de la Diputació de Girona del Pla Únic d’obres i serveis de 
Catalunya corresponent a l’anualitat 2017, d’acord amb el qual es subvenciona a 
l’Ajuntament d’Olot amb 37.352,00€, l’actuació “Pavimentació dels camins veïnals de 
Batet, desglossat 1a. Fase.” 
 
En el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 60, de data 27 de març de 
2017, es publicà l’anunci sobre l’aprovació definitiva de l’esmentat Programa específic 
de cooperació municipal de la Diputació de Girona del Pla Únic d’obres i serveis de 
Catalunya corresponent a l’anualitat 2017. 
 
Vist que les bases complementàries del Programa de cooperació municipal de la 
Diputació de Girona del Pla Únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-
2017 estableixen que els ens locals beneficiaris de les subvencions del Programa 
Específic han d’adjudicar les obres, serveis o subministraments subvencionats en un 
termini màxim d’un any a comptar de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona (BOPG) de l’aprovació del programa específic de l’anualitat 
corresponent.  
 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 21 de desembre 
de 2017, s’aprovà l’expedient de contractació administrativa per adjudicar les “Obres 
de pavimentació dels camins veïnals de Batet, desglossat 1a. Fase, actuació 
6288/2016 del Programa Específic de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya anualitat 2017”; el plec de clàusules 
administratives particulars reguladores de la contractació; la despesa; i es convocà la 
corresponent licitació. 
 
El procediment a seguir per a l’adjudicació de contracte ha estat l’obert, atenent a 
diversos 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). 
 
El procediment es tramita aplicant mesures de gestió eficient, de conformitat amb 
l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de Mesures urgents en matèria de 
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contractació. 
 
En data 17 de gener de 2018 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent  
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la 
forma pertinent, les següents empreses: “Aglomerats Girona, S.A.”, “Josep Vilanova, 
S.A.”, “Salvador Serra, S.A.”, “Pere Boada Comas, S.L.”, “Rubau-Tarrés, S.A.U”.   

Vistos els antecedents obrants a l’expedient CCS12017000024 i de conformitat amb 
l’informe de valoració de les ofertes presentades, emès pel Cap de l’Àrea 
d’Infraestructures i Urbanisme de l’Ajuntament d’Olot en data 30 de gener de 2018, 
l’oferta econòmicament més avantatjosa ha estat la presentada per l’empresa JOSEP 
VILANOVA, S.A, d’acord amb les puntuacions que es detallen a continuació: 

 
LICITADOR Preu Termini 

execució 
Termini 
garantia 

Puntuació 
Total 

Aglomerats Girona, S.A. 49,59 23,48 13,97 87,04 
Josep Vilanova, S.A. 62,00 24,00 14,00 100,00 
Salvador Serra, S.A. 55,39 24,00 3,50 82,89 
Pere Boada Comas, S.L. 53,63 24,00 14,00 91,63 
Rubau-Tarrés, S.A.U. 46,95 24,00 14,00 84,95 

De conformitat amb l’esmentat informe tècnic de valoració, l’oferta presentada per 
l’empresa JOSEP VILANOVA, S.A. es pot considerar anormal o desproporcionada, en 
aplicació dels criteris establerts a l’article 85 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
 
En conseqüència, la Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 1 de febrer de 
2018, va acordar donar audiència a l’esmentada empresa per tal que justifiqués la 
seva oferta. 
 
En aplicació de l’establert a l’article 152.3 del TRLCSP, mitjançant resolució de 
l’Alcaldia, de data 2 de febrer de 2018, es va donar audiència a l’empresa JOSEP 
VILANOVA, S.A., per tal que en el termini de 10 dies hàbils, justifiqués la seva oferta i 
en precisés les condicions. 
Vist que l’empresa JOSEP VILANOVA, S.A. presentà la justificació de la seva oferta 
dins el termini atorgat a l’efecte (R.E. E20180011633 de 06/02/2018). 
 
D’acord amb l’informe de valoració de la justificació de l’oferta presentada per JOSEP 
VILANOVA, S.A. emès, en data 7 de febrer de 2018 pel Director de l’Àrea 
d’Infraestructura i Urbanisme, aquesta es considera viable i suficientment acreditada. 
 
La Mesa de Contractació, en data 8 de febrer de 2018, va assumir i aprovar el 
contingut de l’informe tècnic de valoració de la justificació de l’oferta presentada per 
l’empresa JOSEP VILANOVA, S.A. i proposà a l’òrgan de contractació l’adjudicació de 
les obres a favor de dita empresa.  
 
Per resolució de l’Alcaldia, de data 12 de febrer de 2018, es va requerir a l’esmentada 
empresa 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. 
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Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini atorgat (R.E. 
E2018002607, de data 16/02/2018), la Mesa de contractació, en reunió celebrada en 
data 20 de febrer de 2018, procedeix a la revisió i qualificació de la mateixa i acorda 
que l’empresa JOSEP VILANOVA, 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 següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de les “Obres de pavimentació dels camins veïnals 
de Batet, desglossat 1a. Fase, actuació 6288/2016 del Programa Específic de 
Cooperació Municipal de la Diputació de Girona del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya anualitat 2017”,  a favor de l’empresa JOSEP VILANOVA, SA, amb NIF. 
A17444092 pel preu de 51.075,61€, IVA inclòs, que es desglossa en: 

QUARANTA-DOS MIL DOS-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS 
(42.211,25€) + IVA: VUIT MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB 
TRENTA-SIS CÈNTIMS (8.864,36€)   
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2017; al projecte aprovat per acord 
de la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre de 2016; així com amb l’oferta 
presentada. 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les demés ofertes 
presentades, queden acreditades en l’informe de valoració dels diferents criteris 
d’adjudicació degudament puntuats que consta a l’expedient. 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm 
18.140.1532.61905 “pavimentació dels camins veïnals de Batet”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800689 Despeses 18140  1532 61905 51075.61 PAVIMENTACIO DELS CAMINS 

VEINALS DE BATET 
100 001 001 001 000 000 

200200 1800689 Despeses 18140  1532 61905 -18671.23 PAVIMENTACIO DELS CAMINS  
EINALS DE BATET 

100 001 001 001 000 000 

Quart.- El termini d’execució de les obres  és de tres (3) setmanes, a comptar des del 
dia següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig; essent el termini de 
garantia de 5 anys. 

Cinquè.-  La direcció tècnica de les obres anirà a càrrec de l’enginyer municipal, 
senyor Ramon Prat Molas i de l’arquitecte tècnic municipal, senyor Xavier Canal 
Molas; La coordinador de seguretat i salut anirà a càrrec de l’arquitecte tècnic 
municipal, senyor Xavier Canal Molas. 
 
Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas. 
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Setè.- L’empresa JOSEP VILANOVA, SA presentarà, en el termini de 15 dies 
següents a la data de notificació de l’adjudicació del contracte i, en tot cas abans de 
l’inici de les obres, el Pla de Seguretat i Salut en el treball, d’acord amb el que 
s’estableix a la clàusula 9.9 del Plec. 
 
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 maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
 
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.”  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

11.2. - SERVEIS DE PUBLICITAT DIGITAL FESTIVAL SISMÒGRAF 2018 
 
Núm. de referència : X2018004422     
 
Durant els dies 19 al 22 d’abril de 2018 es portarà a terme el “Festival Sismògraf” el 
qual ha esdevingut un dels 6 mercats de referència del país en termes d’arts 
escèniques.  
 
Vist que el director gerent de l’Institut Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot de data 
14 de febrer de 2018 informa de la voluntat de publicitar  el festival a través dels 
mitjans digitals (xarxes socials, publicitat a Google, remarketing, etc). 
 
Vist que  l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot ha sol·licitat  i valorat  els pressupostos  
presentats per les empreses: “ Ayonow”; “Lucie Pellier” i “Ubica”, tot informant 
favorablement l’oferta presentada per “Lucie Pellier “ 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000066 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.-  Adjudicar a favor de l’empresa “LUCIE PELLIER” (X5231060D)  els serveis 
de publicitat digital del festival sismògraf 2018, de conformitat amb la seva proposta 
PLP1827, per un import de tres mil tres-cents euros (3.300 €) (IVA exclòs). 
  
Segon.- Aprovar i disposar la despesa per import de : TRES MIL TRES-CENTS 
EURSOS (3.300 €) + IVA: SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS (693 €),  amb càrrec 
a la partida núm. 18.400.334.227991 “actuacions sismògraf “ del pressupost municipal. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18400  334  227991 3993 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- “Lucie Pellier” ajuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi 
farà constar el número d’expedient CC012018000066. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses 
participants.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.3. - SERVEIS DE  DISSENY I COMUNICACIÓ DE LA RESIDÈNCIA  D'ARTS, 
CIENCIES I HUMANITATS -FABER- 

 
Núm. de referència : X2018004447     
 
Vista la necessitat de contractar els serveis de comunicació, manteniment, 
programació de la pagina web, realització i muntatge de vídeos i altres tasques de 
disseny per al bon funcionament de la Residència d’Arts, Ciències i Humanitats de 
Catalunya a Olot –FABER. 
 
Vist que la realtizació  d’aquests serveis s’han demanat pressupostos als professionals 
: Sr. Yann de Couéssin Vila ; Sr. Pau Àvila Otero i el Sr. Martí Albesa Castañer. 
 
Vist que el director gerent de l’Instutit Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot informa 
favorablement el pressupost  núm. 1/2018  de data 30 de gener de 2018, presentat pel 
Sr. Pau Àvila Otero.  
 
I de conformitat amb el decret de l’Alcaldia, de data 26 de juny de 2015, de delegació 
de competències a favor de la Junta de Govern Local.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000067 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.-  ADJUDICAR  a favor del Sr. PABLO AVILA OTERO amb DINI 77921227-X  
el contracte menor de serveis de disseny, comunicació, manteniment web i xarxes 
socials de la Residència d’Arts,Ciències i Humanitats –FABER-,pel preu de quinze mil 
euros (15.000 €) (IVA inclòs) ; i  de conformitat amb el seu pressupost núm. 1/2018 . 
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa de Base: DOTZE MIL QUATRE-CENTS 
EUROS (12.400 €) + IVA: DOS MIL SIS-CENTS EUROS (2.600 €) . amb càrrec a la 
partida núm. 18.400.334.227992 “residència d’Arts Ciències i Humanitats”   
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18400  334  227992 15000 RES. D'ARTS, CIENCIES I HUMANITATS100 001 001 001 000 000 

  
Tercer.- El Sr. PABLO AVILA OTERO  realitzarà els treballs esmentats en un termini 
des de l’1 de març al 31 de desembre de 2018, tot realitzant un total de 1.000 hores.  
 
Quart.-  El Sr. PABLO AVILA OTERO adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000067. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al Sr. Pablo Avila Otero i a la resta de participants.  
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S’aprova per unanimitat. 
 
11.4. - REVISIÓ PREU CESSIÓ D'ÚS DE L'EDIFICI "TORRE CASTANYS" ANY 2018 
 
Núm. de referència : X2018004460     
 
Codi expedient Generalitat: PO-2018-S39 
 
En data 19 de desembre de 1992 es va signar un conveni entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament d’Olot pel qual se cedeix al Departament de Medi Ambient, 
com a seu dels serveis administratius del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, una part de l’edifici “Torre Castanys”, el qual es prorroga tàcitament d’any en 
any amb efectes  del dia 1 de gener de 1993, així com les revisions anuals d’acord 
amb l’IPC.  
 
Atès que l’IPC a data 31 de desembre de 2017 es fixa en 1,1% i atès que la quantitat 
que es va pagar per a l’any 2017 és de 12.011,74 €  i vist l’expedient administratiu 
núm: CC012018000068 i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Procedir a la revisió de preus del conveni subscrit entre la Generalitat de 
Catalunya –Departament de Medi Ambient- de cessió d’una part de l’edifici “Torre 
Castanays”, per a seu dels serveis administratius del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa; d’acord amb l’IPC establert en data 31/12/2017,  segons:  
 
-Import de la cessió exercici 2017 :.... 12.011,74 € 
-IPC (1,1%)..............................................132,13 € 
 
Segon.-  Fixar en   DOTZE MIL CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-
SET CÈNTIMS (12.143,87 €) l’import per a 2018 de l’esmentada cessió.  
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

11.5. - ADQUISICIÓ DE 15 PC’s PER RENOVACIÓ ACTUALS 
 
Núm. de referència : X2018004352     
 
Atès l’informe del Responsable del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies, Sr. 
Joan Prat i Espuña, on es proposa l’adquisició de 15 ordinadors per a substitució i/o 
actualització d’ordinadors obsolets. 
 
Atès que s’ha demanat pressupost a 6 empreses diferents i s’informa favorablement 
de l’oferta presentada per COMERCIAL GARESTANY SAL. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000064 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Adquirir de COMERCIAL GARESTANY SAL (A1734586-9) 15 ordinadors PC 
Acer Veriton X2640G, a un preu unitari de 425,45 € més IVA. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL TRES-CENTS VUITANTA-
UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (6.381,75)  € + IVA: MIL TRES-CENTS 
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QUARANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (1.340,17) €.  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18120  491  63601 7721.92 EQUIPAMENT INFORMATIC 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 CC012018000064. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2018004368     
 
En relació a l’expedient CPG22018000018 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. 18/006 per un import de 
213.766,90 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 213766.9 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AGRUPACIÓ SARDANISTA D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2018004294     
 
En relació a l’expedient CPG12018000010 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 nominatiu, prevista en el pressupost de l’any 
2018, a l’ AGRUPACIÓ SARDANISTA D’OLOT amb  NIF: G17064908 per un import 
de 20.000,00 euros, amb càrrec a la partida 18.400.334.480009 “SUBVENCIÓ 
AGRUPACIÓ SARDANISTA D’OLOT”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
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5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800361001 Despeses 18400  334  480009 20000 SUBVENCIO AGRUPACIO 

SARDANISTA D'OLOT 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL SARDANISTA FLOR 

DE FAJOL 
 
Núm. de referència : X2018004295     
 
En relació a l’expedient CPG12018000011 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 nominatiu, prevista en el pressupost de l’any 
2018, a l’ ASSOCIACIÓ CULTURAL SARDANISTA FLOR DE FAJOL amb  NIF: 
G17160466 per un import de 6.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.400.334.480010 “SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ FLOR DE FAJOL”. 
 
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 1800362001 Despeses 18400  334  480010 6000 SUBVENCIO ASSOCIACIO  

FLOR DE FAJOL 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ESCOLA DE DANSA FOLKLORICA 
GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2018004296     
 
En relació a l’expedient CPG12018000012 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  subvenció, amb caràcter nominatiu, prevista en el pressupost de l’any 
2018, a l’ entitat ESCOLA DE DANSA FOLKLORICA GARROTXA amb  NIF: 
G17347972 per un import de 4.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.400.334.480013 “SUBVENCIÓ ESCOLA DANSA FOLKLORICA DE LA 
GARROTXA”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800363001 Despeses 18400  334  480013 4000 SUBVENCIO ESCOLA  

DANSA FOLKLORICA DE  
LA GARROTXA 

100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL RIALLES OLOT 
 
Núm. de referència : X2018004297     
 
En relació a l’expedient CPG12018000013 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 nominatiu, prevista en el pressupost de l’any 
2018, a l’ ASSOCIACIÓ CULTURAL RIALLES OLOT amb  NIF: G17437302 per un 
import de 9.000,00 euros, amb càrrec a la partida 18.400.334.480014 “SUBVENCIÓ 
RIALLES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
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quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800364001 Despeses 18400  334  480014 9000 SUBVENCIO RIALLES 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.5. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ JUVENIL COR JUVENIL GAIA 
D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2018004298     
 
En relació a l’expedient CPG12018000014 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 nominatiu, prevista en el pressupost de l’any 
2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ JUVENIL COR JUVENIL GAIA D’OLOT amb  NIF: 
G17964958 per un import de 7.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.400.334.480015 “SUBVENCIÓ CORAL GAIA”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800365001 Despeses 18400  334  480015 7000 SUBVENCIO CORAL GAIA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE CATÒLIC 
 
Núm. de referència : X2018004299     
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En relació a l’expedient CPG12018000015 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 nominatiu, prevista en el pressupost de l’any 
2018, a l’ entitat CENTRE CATÒLIC amb  NIF: V17118233 per un import de 26.000,00 
euros, amb càrrec a la partida 18.400.334.480016 “SUBVENCIÓ CENTRE CATÒLIC”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800366001 Despeses 18400  338  480016 26000 SUBVENCIO CENTRE CATOLIC 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.7. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ OLOT FOTOGRAFIA 
 
Núm. de referència : X2018004300     
 
En relació a l’expedient CPG12018000016 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 nominatiu, prevista en el pressupost de l’any 
2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ OLOT FOTOGRAFIA amb  NIF: G17560517 per un 
import de 1.500,00 euros, amb càrrec a la partida 18.400.334.480019 “SUBVENCIÓ 
OLOT FOTOGRAFIA”. 
 
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 
200220 1800367001 Despeses 18400  334  480019 1500 SUBVENCIO OLOT FOTOGRAFIA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.8. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT LLUERNIA ASSOCIACIÓ CULTURAL 
 
Núm. de referència : X2018004301     
 
En relació a l’expedient CPG12018000017 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 nominatiu, prevista en el pressupost de l’any 
2018, a l’ entitat LLUERNIA ASSOCIACIÓ CULTURAL LLAC amb  NIF: G55180871 
per un import de 60.000,00 euros, amb càrrec a la partida 18.400.334.480032 
“SUBVENCIÓ LLUERNIA”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800368001 Despeses 18400  334  480032 60000 SUBVENCIO  LLUERNIA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.9. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA 
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Núm. de referència : X2018004302     
 
En relació a l’expedient CPG12018000018 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 nominatiu, prevista en el pressupost de l’any 
2018, a l’ entitat RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA amb  NIF: G55170328 per un 
import de 25.000,00 euros, amb càrrec a la partida 18.400.334.480035 “SUBVENCIÓ 
FUNDACIÓ BUNKA”. 
 
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 1800369001 Despeses 18400  334  480035 25000 SUBVENCIO FUNDACIO BUNKA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.10. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DELS 

SANTS 
 
Núm. de referència : X2018004303     
 
En relació a l’expedient CPG12018000019 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 nominatiu, prevista en el pressupost de l’any 
2018, a l’ entitat FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DELS SANTS amb  NIF: G17825951 
per un import de 15.000,00 euros, amb càrrec a la partida 18.400.334.480039 
“SUBVENCIÓ MUSEU DELS SANTS (PESSEBRES)”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
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3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800370001 Despeses 18400  334  480039 15000 FUNDACIO MUSEU DELS 

SANTS (PESSEBRES) 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.11. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ÀMBIT DE SANT LLUC 
 
Núm. de referència : X2018004304     
 
En relació a l’expedient CPG12018000020 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 nominatiu, prevista en el pressupost de l’any 
2018, a l’ entitat AMBIT DE SANT LLUC amb  NIF: G55262398 per un import de 
10.000,00 euros, amb càrrec a la partida 18.400.334.480048 “SUBVENCIÓ AMBIT 
SANT LLUC”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800371001 Despeses 18400  334  480048 10000 SUBVENCIO AMBIT SANT LLUC 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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13.12. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D'OLOT I 
LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2018004305     
 
En relació a l’expedient CPG12018000021 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 nominatiu, prevista en el pressupost de l’any 
2018, a l’ entitat AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D’OLOT I LA GARROTXA amb  
NIF: G55135867 per un import de 6.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.400.334.480065 “SUBVENCIÓ AGRUPACIÓ PESSEBRISTES”. 
 
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 
200230 1800372001 Despeses 18400  334  480065 6000 SUBVENCIO AGRUPACIO  

PESSEBRISTES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.13. - APROVAR LA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA PER LA MILLORA DELS LOCALS SOCIALS DELS ATENEUS A 

L'ENTITAT CENTRE CATÒLIC 
 
Núm. de referència : X2018004306     
 
En relació a l’expedient CPG12018000022, vista l’aprovació de les bases específiques 
de subvencions per a la millora dels locals socials dels ateneus per la Junta de Govern 
Local de 23 de novembre de 2017 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CENTRE CATÒLIC D’OLOT amb  NIF: 
V17118233 per un import de 17.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.400.334.78002 “SUBVENCIÓ CENTRE CATÒLIC”. 
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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 1800013001 Despeses 18400  334  78002 25000 CONVENIS ATENEUS 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.14. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ PROGAT GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2018004501     
 
En relació a l’expedient CPG12018000023 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 concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ PROGAT GARROTXA amb  NIF: 
G55272710 per un import de 4.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
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5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800015002 Despeses 18400  334  480020 4000 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.15. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ OLOT FOTOGRAFIA 
 
Núm. de referència : X2018004503     
 
En relació a l’expedient CPG12018000024 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 concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ OLOT FOTOGRAFIA amb  NIF: 
G17560517 per un import de 13.500,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800015001 Despeses 18400  334  480020 13500 SUBVENCIONS ACTIVITATS 

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.16. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL LA 
QUÍMICA 

 
Núm. de referència : X2018004504     
 
En relació a l’expedient CPG12018000025 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 concurrència competitiva, prevista en el 
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pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL LA QUÍMICA amb  
NIF: G55101000 per un import de 16.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800015003 Despeses 18400  334  480020 16000 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT LLUERNIA 
ASSOCIACIÓ CULTURAL LLAC 

 
Núm. de referència : X2018004307     
 
En relació a l’expedient CPG22018000016 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: 
 
Procedir a la bestreta de 24.000 euros a l’ Associació LLUERNIA ASSOCIACIÓ 
CULTURAL LLAC en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import 
total de 60.000 euros, destinada a l’activitat preparació del festival aprovada per la 
Junta de Govern Local de data 22/02/2018. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800368001001Despeses 18400  334  480032 24000 SUBVENCIO  LLUERNIA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ÀMBIT SANT 
LLUC 
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Núm. de referència : X2018004308     
 
En relació a l’expedient CPG22018000017 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: 
 
Procedir a la bestreta de 4.000,00 euros a l’ Associació ÀMBIT SANT LLUC en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 10.000,00 
euros, destinada a d’activitats de l’entitat aprovada per la Junta de Govern Local de 
data 22/02/2018. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800371001001Despeses 18400  334  480048 4000 SUBVENCIO AMBIT SANT  

LLUC 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.3. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL 

LA QUÍMICA 
 
Núm. de referència : X2018004507     
 
En relació a l’expedient CPG22018000019 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: 
 
Procedir a la bestreta de 6.400 euros a l’ Associació Cultural la Química en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 16.000 euros, destinada 
a l’activitat Festival El Mini aprovada per la Junta de Govern Local de data 22/02/2018. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800015003001Despeses 18400  334  480020 6400 SUBVENCIONS ACTIVITATS 

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2018004510     
 
En relació a l’expedient CPG22018000020 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. 
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INTERESSATS IMPORT 
  
BON PREU SA 870,00 
**** 993,00 
EXACAVACINS I CANALIT. VILALTA SL 300,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DELS REMENCES DEL 
BARRI DE SANT MIQUEL.- Proposant aprovar definitivament 

 
Núm. de referència : X2017023213     
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2017 es va adoptar, 
entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte d’urbanització del carrer “A” 
del Barri de Sant Miquel, redactat per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i 
Guillem Moliner en data agost de 2017. 

 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció 
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 193 de 9 
d’octubre de 2017, al Diari de Girona de 5 d’octubre de 2017 i al web de la corporació. 
 
Vist que durant el referit termini d’exposició al públic es va presentar un escrit 
d’al·legacions en data 8 de novembre de 2017, per part del sr. José Jou Suñé i  la sra. 
Consuelo Fàbrega Puigdemont. 
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 14 de desembre de 2017, es va estimar en 
la seva totalitat l’al·legació presentada i es va aprovar inicialment de nou el projecte 
d’urbanització del carrer dels Remences del Barri de Sant Miquel, exposant-lo al 
públic durant el termini d’un mes al BOP de Girona número 3 de 4 de gener de 
2018, sense que consti que s’hagin presentat al·legacions de cap tipus. 
 
Vist l’article 89 i 119, ss i cc del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer i vist el que disposa l’art. 125, ss i cc, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
En relació a l’expedient UPL12017000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- APROVAR definitivament el projecte d’urbanització del carrer dels 
Remences del Barri de Sant Miquel redactat per unparelld’arquitectes, Eduard 
Callís i Guillem Moliner. 

SEGON.- PUBLICAR el present acord mitjançant la inserció del corresponent edicte  
al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - ASSABENTATS.- PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES 
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COMUNICACIONS D’OBRES PRESENTADES EL MES DE GENER DE 2018 
RELATIUS A L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I URBANISME. 

 
Núm. de referència : X2018004261     
 
En relació a l’expedient URG72018000002 de , 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 
DE GENER DE 2018 RELATIUS A L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I URBANISME: 
 
Data sol·licitud Tipus d'obra Adreça

02/01/2018 PAVIMENTACIÓ DEL PASSATGE INTERIOR 

DE L'LLA DELIMITADA PELS CARRERS 

LLUÍS COMPANYS, FRANCESC MACIÀ, 

CARRERS LLUÍS COMPANYS, 

FRANCESC MACIÀ, ESTADI, BARÓ 

DE COUBERTEIN I J BLUME

02/01/2018 ARREBOSSAT DE FAÇANA ROSER, 13

04/01/2018 REFORMA BANY I CUINA PL. RECTOR FERRER, 15 1
04/01/2018 REFORMA CUINA I BANYS SEMBRADOR, 13

04/01/2018 REFORMA CUINA I BANY JOAQUIM VAYREDA, 28

04/01/2018 REFORMA BANY I CUINA PL. RECTOR FERRER, 15 1

09/01/2018 ENDERROC LOCAL A REFORMAR PG. BLAY, 48 B

10/01/2018 CONSTRUCCIÓ LAVABOS LOCAL C. CARME, 8

15/01/2018 ADEQUACIÓ PLANTA BAIXA REISDÈNCIA PINTOR GALWEY, 1

15/01/2018 ACABATS INTERIORS LOCAL ANTONI LLOPIS, 6 2 1

16/01/2018 SUBSTITUCIÓ CANALS ALMOGÀVERS, 9
16/01/2018 ENDERROC DEL SOSTRE SASTRES 12

17/01/2018 RETIRADA DE SIFO INTERIOR I 

MODIFICACIO TUB EXTERIOR DE DEGUAS 

AV. SANT JORDI, 102

19/01/2018 ARRANJAMENT PETITS DESPERFECTES DE MOSSEN JACINT VERDAGUER, 2

23/01/2018 TAPAR OBERTURES DE FAÇANA CTRA. VELLA DE LES PRESES,12

25/01/2018 PINTAR FAÇANA LATERAL EDIFICI DEL 

MATEIX COLOR QUE LA FRANJA DE 

C. ALFONS V, 6

25/01/2018 REPARACIO DE GOTERES A TEULADA, 

REFORMA D EBANY, CUINA I 

CTRA. VELLA DE LA DEU,13

25/01/2018 REGATES I TERRA AL BALCÓ AV NAVARRA, 6
26/01/2018 REPARACIÓ DE TEULAT LLOC. MAS VENTÓS

29/01/2018 SUBSTITUCIO APARELLATGE INTERIOR CT C. MARTÍ CASADEVALL, 19

29/01/2018 COL.LOCAR PORTA METAL.LICA C. BOMBERS, 18

29/01/2018 SUBSTITUCIÓ TANCAMENTS AV. PARAGUAI, 14

30/01/2018 REFORMA BANY AV. MORROT, 94

31/01/2018 TANCAMENT DE PARCEL·LA PG. SANT ROC, 2

31/01/2018 REFORMA CUINA,. BANY I INTERIORS PG. BARCELONA, 36  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.1. - TAXIS: TARIFES URBANES DEL SERVEI DE TAXI, PER A L’ANY 2018 
 
Núm. de referència : X2018004496     
 
Atesa la proposta del col·lectiu de taxistes de la ciutat d’Olot en el sentit que, per a l’any 
2018, no es modifiquin les tarifes urbanes de taxi que foren aprovades per a l’any 2017, 
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en acord de la Junta de Govern Local, de data 9 de febrer de 2017. 
 
Considerant les previsions dels articles 31 i 32 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi i 
de l’article 38 del Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot, aprovat pel ple 
de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006, pel que fa al règim i estructura 
de les tarifes urbanes aplicables a aquest servei. 
 
Considerant que les tarifes urbanes de taxi estan subjectes a autorització administrativa i 
que correspon a l’Ajuntament, com autoritat atorgant de les llicències de taxi, establir les 
tarifes urbanes que hauran d’implementar-se als aparells taxímetres i  de conformitat amb 
el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i 
comunicats i el Decret 339/2001, de 18 de desembre, que estableix un sistema simplificat 
per actualitzar el preus autoritzats i comunicats; i vist l'expedient administratiu 
VTX22018000001 i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, 
Espai públic i infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Informar favorablement i aprovar la proposta presentada pel col·lectiu de taxistes 
d’Olot, en el sentit que, durant l’any 2018, no hi hagi cap increment de les tarifes urbanes 
del servei de taxi a la nostra ciutat; amb la qual cosa les tarifes que s’aplicaran a aquest 
servei seran les mateixes de l’any 2017 i que són les següents: 
 
a.- TARIFA 1 (Tots els dies feiners de 20:00 h a 08:00 h  
i les 24 hores dels dissabtes, diumenges i festius) 
Baixada de bandera                                           5,50.- € 
Km de recorregut                                               1,33.- € 
Hora d’espera                                                   20,00.- € 
 
b.- TARIFA 2 (Tots els dies feiners de 08:00 h a 20:00 h) 
Baixada de bandera                                           4,85.- € 
Km de recorregut                                               1,27.- € 
Hora d’espera                                                   19,00.- € 
 
c.- SUPLEMENTS 
Avís telefònic                                                       1,20.- € 
Dissabtes, diumenges i festius                            1,00.- € 
Dissabtes, diumenges i festius (de 
les 00:00 hores a les 06:00 hores)                       4,00.- € 
Paquets superiors a 55x35x35 cm                       0,70.- € 
Animals domèstics, excepte gossos pigall           1,00.- € 
Casaments i bateigs: hora d’espera                    27,00.- € 
Enterraments                                                      43,00.- € 
 
Segon.- Notificar aquests acords a la Comissió de Preus de Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

19.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 9 I 15 DE FEBRER DE 2018 

RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2018004230     
 
En relació a l’expedient AG012018000023, vist l’expedient administratiu i antecedents 
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corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats entre els dies 9 i 
15 de febrer de 2018 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 
Tràmit 
 
Activitats 
 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 
 

Assabentat 
obertura 

Jesús Porras 
Santana 

Centre 
d’idiomes 

C/Alacant 21 B 09/02/2018 

Assabentat 
obertura 

Carnisseria Julis 
SC 

Carnisseria 
amb obrador 

Av. Santa Coloma 90 B 2 09/02/2018 

Assabentat 
obertura 

Anglada & 
Partners SL 

Restaurant bar Fortí del Montsacopa 09/02/2018 

Assabentat 
obertura 

FV Seguretat 
Segurfire SL 

Botiga de 
sistemes de 
seguretat 

Av. Santa Coloma 14 B 09/02/2018 

Assabentat 
obertura 

Pizzeria Capri 
SCP 

Restaurant bar Av. Reis Catòlics 23 B 2 09/02/2018 

Assabentat 
obertura 

Zeeman 
Textilsupers SL 

Comerç de 
roba i 
complements 

C/Mulleras 2 09/02/2018 

Assabentat 
obertura 

Gemma Ferré 
Pujadas 

Centre de 
teràpies 

Av. Onze de Setembre 7 
B 

09/02/2018 

Assabentat 
obertura 

Primitiva Quiles 
Aranda 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/Garrotxa 21 09/02/2018 

Assabentat 
obertura 

Joaquim Rubió 
Hurtado 

Oficina 
d’empresa de 
neteja 

Av. Sant Joan 31 B 15/02/2018 

Assabentat inici 
activitat 

Jordi Solé Amaro 
Explotació 
ramadera 

Mas Masclet 09/02/2018 

Assabentat 
canvi no 
substancial 

Autopodium  

Tallers de 
reparació i 
venda de 
vehicles 

Ctra. St. Joan de les 
Abadesses 86 

09/02/2018 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Josep Pastoret 
Alsina 

Explotació 
ramadera en 
règim 
d’autoconsum 

Mas Closells 1 09/02/2018 

Assabentat  de 
canvi de raó 
social   

Sacrest Formació 
SL 

Centre de 
formació 

C/Sabina Sureda 6 09/02/2018 

 
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 i cinc minuts 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 
 


