
 
 
 

 1 

ACTA NÚM. 10 
JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA 

8 DE MARÇ DE 2018 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 8 de març 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. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.  
 
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 en primer lloc, manifesta la seva total Adhesió al Dia Internacional de la 
Dona Treballadora que precisament se celebra avui, 8 de març. I suposa que també és 
la de tots els membres presents a la Junta. I així consta en acta.  
 
A continuació dóna compte de les entrevistes i reunions més destacades que ha 
mantingut des de la celebració de la darrera Junta de Govern, celebrada el proppassat 
dia 1 de març :  
 
- el mateix dia 1 de març va assistir a la Junta general de Dinàmig, que va tenir lloc a 
can Monsà.  
 
- el dia 2 de març va tenir una reunió de seguiment de les obres del Firal amb tècnics 
municipals, arquitectes redactors del projecte, membres del Jurat i grup impulsor de 
veïns. Primerament es va fer una reunió informativa i després una visita a les obres.  
 
- el dia 5 de març va assistir a la reunió de la Comissió Permanent del clúster carni 
d’Innovacc.  
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- el dia 6 de març, juntament amb l’enginyer municipal Ramon Prat, es va desplaçar a 
Madrid, per entrevistar-se amb el Sr. MANUEL NIÑO, Secretari d’Infraestructures de 
l’Estat, per intentar desencallar el tema de la Variant.  
 
-  i finalment, comenta que ahir, 7 de març, va tornar a anar a Barcelona, per 
entrevistar-se amb el Sr. DAMIÀ CALVET, Director de l’Incasòl i assistir a la reunió del 
Consell Rector del CSC (Consorci de Salut i Social)  
 
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. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2018 
 
Núm. de referència : X2018005757     
 
En relació a l’expedient SCU12018000003 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.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: DIPUTACIO DE GIRONA  
Programa: SUBVENCIÓ NOMINATIVA EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA 

PÚBLICA 
Import: 30.000,00 € 
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: FESTIVAL SISMÒGRAF 
2018 
 
Tercer.- Facultar el director-gerent de l’IMCO per signar tota la documentació 
necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL 
PROGRAMA "D. NEDA A L'ESCOLA" 

 
Núm. de referència : X2018005113     
 
Atès que en data 20 de febrer de 2018, la Diputació de Girona va publicar l’edicte 
d’aprovació de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva 
destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a 
les comarques gironines. 
 
Atès que hi ha dos programes (l’A i el D) d’aquesta convocatòria que van destinats als 
ajuntaments i organismes autònoms de la demarcació de Girona que hagin realitzat o 
tinguin previst realitzar activitats de promoció i foment de l’activitat física i l’esport en 
l’àmbit dels seus respectius municipis, entre l’1 de setembre de 2017 i, en funció del 
programa, el 31 d’agost de 2018 o el 15 de novembre de 2018. 
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Atès que durant aquest període l’Ajuntament d’Olot, està realitzant actuacions 
d’adquisició i/o desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic. 
L’actuació concreta, consisteix en l’organització de cursets de natació, per a tots els 
nens matriculats al primer o al segon curs de primària a qualsevol escola d’Olot, amb 
l’objectiu de que tots els nens del municipi adquireixin les esmentades competències 
bàsiques. 
 
Atès Art. 2.1.d) i 40 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
En relació a l’expedient SP052018000002 de sol·licitud de subvenció a la Diputació de 
Girona, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada  
d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a la realització del 
“Programa D. Programa Neda a l’Escola” per un import de 10.200,00 €. 
 
Segon.- Facultar a la regidora delegada d’Esports per signar tota la documentació 
necessària per a la tramitació de la mateixa. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I L'AJUNTAMENT DE 

BLANES, PER A LA IMPARTICIÓ DE LA FORMACIÓ PREVISTA EN EL MARC DEL 
PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES 2017. 

 
Núm. de referència : X2018005724     
 
Vista l’Ordre EMO/256/2015 de 5 d’agost, modificada per l’ordre TSF/212/2016, de 29 
de juliol, que conté les bases reguladores del Programa “Fem Ocupació per a Joves”, 
així com la resolució TSF/2936/2017, d’1 de desembre, per la qual s’obre la 
convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions destinades a la 
realització de les actuacions del Programa “Fem Ocupació per a Joves”.  
 
Vist que per tal d’optimitzar els recursos ocupacionals existents al territori on es 
desenvolupi el projecte, les entitats promotores o associades/vinculades podran 
derivar persones joves a accions formatives gestionades per altres entitats públiques o 
privades i en cas que aquestes accions formatives estiguin subvencionades en el marc 
d’una convocatòria del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, aquesta derivació 
s’haurà d’articular mitjançant un conveni de col·laboració entre l’entitat promotora o 
associada/vinculada i l’entitat que realitza la formació. 
 
Atès que l’Ajuntament de Blanes com a entitat promotora del Programa Fem Ocupació 
per a Joves, ha mostrat el seu interès en subscriure un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament d’Olot com a entitat gestora de l’Aula Mentor. 
 
I en relació a l’expedient IM052018000003 i vist l’expedient administratiu 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 entre l’Ajuntament d’Olot i l’Ajuntament de 
Blanes, per la impartició de la formació prevista en el marc del Programa “Fem 
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Ocupació per a Joves”. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
7.1. - PAGAMENT REGULARITZACIÓ INCREMENT COMPLEMENT DE 

NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS 
REALITZATS ELS MESOS DE GENER A OCTUBRE DE 2017 

 
Núm. de referència : X2018005422     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, expedient  RH132017000195, de 14 de 
desembre de 2017 on s’aprova el import unitari de les hores de serveis extraordinaris, 
el import diari de la nocturnitat i el import del complement nocturnitat paga 
extraordinària del personal al servei de l’Ajuntament d’Olot amb efectes de l’1 de gener 
de 2017 segons els quadres següents: 
 
Vistos els acords de la JGL relatius als complements de nocturnitat dels mesos de 
febrer a novembre de 2017 que corresponen als serveis efectivament realitzats en els 
mesos de gener a octubre de 2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000033 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament del import corresponent a l’increment del complement de 
nocturnitat al personal de la Policia Municipal que es relaciona a continuació pels 
serveis realitzats en els mesos de  gener a octubre de 2017: 
 
 

Nom i Cognoms Data Dies 
Import regularització 

a pagar (€) 
**** Gener-octubre 2017 28 3,08 

**** Gener-octubre 2017 21 2,31 

**** Gener-octubre 2017 45 4,95 

**** Gener-octubre 2017 47 5,17 

**** Gener-octubre 2017 48 5,39 

**** Gener-octubre 2017 46 4,70 

**** Gener-octubre 2017 15 1,65 

**** Gener-octubre 2017 50 5,50 

**** Gener-octubre 2017 43 3,44 

**** Gener-octubre 2017 48 3,84 

**** Gener-octubre 2017 27 2,16 

**** Gener-octubre 2017 34 2,72 

**** Gener-octubre 2017 47 3,76 

**** Gener-octubre 2017 22 1,76 

**** Gener-octubre 2017 5 0,40 
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**** Gener-octubre 2017 35 2,80 

**** Gener-octubre 2017 40 3,20 

**** Gener-octubre 2017 21 1,68 

**** Gener-octubre 2017 42 3,36 

**** Gener-octubre 2017 43 3,44 

**** Gener-octubre 2017 40 3,20 

**** Gener-octubre 2017 19 1,52 

**** Gener-octubre 2017 31 2,48 

**** Gener-octubre 2017 48 3,84 

**** Gener-octubre 2017 35 2,80 

**** Gener-octubre 2017 40 3,20 

**** Gener-octubre 2017 52 4,16 

**** Gener-octubre 2017 42 3,36 

**** Gener-octubre 2017 38 3,04 

**** Gener-octubre 2017 17 1,36 

**** Gener-octubre 2017 36 2,88 

**** Gener-octubre 2017 45 3,60 

**** Gener-octubre 2017 50 4,00 

TOTAL   104,75 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18180  132  121031 104.75 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, 
durant un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o 
apreciacions corresponents a períodes successius. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.2. - REGULARITZACIÓ PAGA EXTRAORDINÀRIA PER JORNADES DE NIT AL 
PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS ELS 

MESOS DE GENER A JUNY DE 2017 
 
Núm. de referència : X2018005466     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, expedient  RH132017000195, de 14 de 
desembre de 2017 on s’aprova el import unitari de les hores de serveis extraordinaris, 
el import diari de la nocturnitat i el import del complement nocturnitat paga 
extraordinària del personal al servei de l’Ajuntament d’Olot amb efectes de l’1 de gener 
de 2017 segons els quadres següents: 
 
Vist l’acord de la JGL número RH132017000111, 8 de juliol de 2017, relatiu al 
pagament de la paga extraordinària per les jornades de nit del personal de la Policia 
Municipal pels serveis extraordinaris realitzats des del mes de gener fins al juny de 
2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000034 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
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proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
Primer.- Descomptar la diferència indegudament abonada del complement de 
nocturnitat de paga extraordinària al personal de la Policia Municipal que es relaciona 
a continuació pels serveis realitzats durant els mesos de gener a juny de 2017: 
 

Nom i Cognoms Data Dies 
Import regularització 

a descomptar (€) 
**** Gener-juny 2017 32 -2,56 

**** Gener-juny 2017 28 -2,24 

**** Gener-juny 2017 28 -2,24 

**** Gener-juny 2017 15 -1,20 

**** Gener-juny 2017 21 -1,68 

**** Gener-juny 2017 24 -1,92 

**** Gener-juny 2017 26 -1,72 

**** Gener-juny 2017 14 -1,12 

**** Gener-juny 2017 23 -1,15 

**** Gener-juny 2017 22 -1,10 

**** Gener-juny 2017 23 -1,15 

**** Gener-juny 2017 19 -0,95 

**** Gener-juny 2017 24 -1,20 

**** Gener-juny 2017 19 -0,95 

**** Gener-juny 2017 32 -1,60 

**** Gener-juny 2017 35 -1,75 

**** Gener-juny 2017 32 -1,60 

**** Gener-juny 2017 21 -1,05 

**** Gener-juny 2017 28 -1,40 

**** Gener-juny 2017 27 -1,35 

**** Gener-juny 2017 14 -0,70 

**** Gener-juny 2017 23 -1,15 

**** Gener-juny 2017 26 -1,30 

**** Gener-juny 2017 27 -1,35 

**** Gener-juny 2017 27 -1,35 

**** Gener-juny 2017 26 -1,30 

**** Gener-juny 2017 29 -1,45 

**** Gener-juny 2017 22 -1,10 

**** Gener-juny 2017 29 -1,45 

**** Gener-juny 2017 33 -1,65 

TOTAL   -42,73 € 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - PAGAMENT REGULARITZACIÓ INCREMENT PREUS SERVEIS 
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EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS 
REALITZATS ELS MESOS DE GENER A OCTUBRE DE 2017 

 
Núm. de referència : X2018005494     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, expedient  RH132017000195, de 14 de 
desembre de 2017 on s’aprova el import unitari de les hores de serveis extraordinaris, 
el import diari de la nocturnitat i el import del complement nocturnitat paga 
extraordinària del personal al servei de l’Ajuntament d’Olot amb efectes de l’1 de gener 
de 2017 segons els quadres següents: 
 
Vistos els acords de la JGL relatius als serveis extraordinaris de la policia municipal 
dels mesos de febrer a novembre de 2017 que corresponen als serveis efectivament 
realitzats en els mesos de gener a octubre de 2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000035 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Pagament del import corresponent a l’increment del preu dels serveis 
extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es relaciona a continuació pels 
serveis realitzats en els mesos de gener a octubre de 2017: 
 
 

Nom i Cognoms Data Hores 
Dies 

especials 

Import  
regularització 

a pagar (€) 
**** Gener-octubre 2017 33 - 7,26 € 

**** Gener-octubre 2017 41,25 - 9,08 € 

**** Gener-octubre 2017 55 2 13,36 € 

**** Gener-octubre 2017 21,50 2 7,49 € 

**** Gener-octubre 2017 38,25 1 7,80 € 

**** Gener-octubre 2017 8,25 - 1,48 € 

**** Gener-octubre 2017 8,25 2,36 5,10 € 

**** Gener-octubre 2017 39 3 11,27 € 

**** Gener-octubre 2017 16,50 - 2,97 € 

**** Gener-octubre 2017 8,25 3 6,01 € 

**** Gener-octubre 2017 18,25 - 2,78 € 

**** Gener-octubre 2017 127,75 1 21,78 € 

**** Gener-octubre 2017 130 3 26,23 € 

**** Gener-octubre 2017 42,92 3 11,40 € 

**** Gener-octubre 2017 28,50 - 4,48 € 

**** Gener-octubre 2017 54,75 1 10,57 € 

**** Gener-octubre 2017 23,50 - 3,76 € 

**** Gener-octubre 2017 8,25 - 1,32 € 

**** Gener-octubre 2017 33 - 5,28 € 

**** Gener-octubre 2017 - 2 3,62 € 

**** Gener-octubre 2017 57,75 - 8,97 € 

**** Gener-octubre 2017 55,50 4 14,20 € 

**** Gener-octubre 2017 8,50 3 5,85 € 

**** Gener-octubre 2017 8,25 - 1,32 € 
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**** Gener-octubre 2017 - 2 3,62 € 

**** Gener-octubre 2017 49,50 1 8,73 € 

**** Gener-octubre 2017 8 - 1,28 € 

**** Gener-octubre 2017 88 2 17,53 € 

**** Gener-octubre 2017 45,50 - 7,03 € 

**** Gener-octubre 2017 16,50 2 6,26 € 

**** Gener-octubre 2017 43,25 - 6,92 € 

**** Gener-octubre 2017 158,50 - 25,36 € 

**** Gener-octubre 2017 57,75 3 13,73 € 

**** Gener-octubre 2017 26,75 - 4,28 € 

**** Gener-octubre 2017 119,50 2 21,34 € 

**** Gener-octubre 2017 145,50 2 25,64 € 

**** Gener-octubre 2017 77 4 19,42 € 

**** Gener-octubre 2017 56,28 - 8,92 € 

TOTAL    363,44 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18180  132  13001 363.44 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. - PAGAMENT REGULARITZACIÓ INCREMENT PREU HORES 
EXTRAORDINÀRIES A DIVERS PERSONAL DE LES OFICINES PELS SERVEIS 

EXTRAORDINARIS REALITZATS ELS MESOS DE GENER A OCTUBRE DE 2017 
 
Núm. de referència : X2018005545     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, expedient  RH132017000195, de 14 de 
desembre de 2017 on s’aprova el import unitari de les hores de serveis extraordinaris, 
el import diari de la nocturnitat i el import del complement nocturnitat paga 
extraordinària del personal al servei de l’Ajuntament d’Olot amb efectes de l’1 de gener 
de 2017 segons els quadres següents: 
 
Vistos els acords de la JGL relatius als serveis extraordinaris del personal de les 
oficines dels mesos de febrer a novembre de 2017 que corresponen als serveis 
efectivament realitzats en els mesos de gener a octubre de 2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH1320180000356i antecedents corresponents, 
l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament del import corresponent a l’increment del preu dels serveis 
extraordinaris al personal de les oficines de l’Ajuntament que es relaciona a 
continuació pels serveis realitzats en els mesos de gener a octubre de 2017: 
 

Nom i Cognoms Data Hores 
Import regularització 
       a pagar (€) 

**** Gener-octubre 2017 16,75 8,48 € 

**** Gener-octubre 2017 2,5 0,47 € 



 
 
 

 9 

**** Gener-octubre 2017 8,5 2,07 € 

**** Gener-octubre 2017 26,65 9,52 € 

**** Gener-octubre 2017 18 3,42 € 

**** Gener-octubre 2017 1 0,80 € 

**** Gener-octubre 2017 3 0,57 € 

**** Gener-octubre 2017 7,5 1,52 € 

**** Gener-octubre 2017 34 17,58 € 

**** Gener-octubre 2017 3,75 1,57 € 

**** Gener-octubre 2017 22,5 5,40 € 

**** Gener-octubre 2017 3 1,20 € 

**** Gener-octubre 2017 32,2 4,51 € 

**** Gener-octubre 2017 101,5 22,70 € 

**** Gener-octubre 2017 2 0,28 € 

**** Gener-octubre 2017 11,25 2,14 € 

**** Gener-octubre 2017 7 1,68 € 

**** Gener-octubre 2017 32,25 15,86 € 

**** Gener-octubre 2017 2 0,48 € 

**** Gener-octubre 2017 7 0,98 € 

**** Gener-octubre 2017 63 8,92 € 

**** Gener-octubre 2017 24 11,04 € 

**** Gener-octubre 2017 15 2,85 € 

**** Gener-octubre 2017 2 0,28 € 

**** Gener-octubre 2017 8 1,12 € 

**** Gener-octubre 2017 28 5,32 € 

**** Gener-octubre 2017 20 2,94 € 

TOTAL   133,70 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18130  9231 13001 22.70 HORES EXTRAORDINARIES ESTADISTICA130 001 999 999 999 999 
0  Despeses 18200  430  13001 64.05 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG 

GRAL. 
200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 18130  932  13001 10.88 HORES EXTRAORDINARIES INGRESSOS I 
URBANA 

130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 18121  925  13001 1.26 HORES EXTRAORDINARIS OAC 130 001 999 999 999 999 
0  Despeses 18142  150  13001 13.71 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA AD. 

GRAL. 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18130  920  13001 7.65 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

120 001 999 999 999 999 

0  Despeses 18130  920  13001 2.79 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

110 001 999 999 999 999 

0  Despeses 18130  920  13001 3.33 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

140 001 999 999 999 999 

0  Despeses 18130  920  13001 7.33 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

130 001 999 999 999 999 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

8.3. - PAGAMENT REGULARITZACIÓ INCREMENT PREU HORES 
EXTRAORDINÀRIES AL PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL PELS 

SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS ELS MESOS DE GENER A OCTUBRE 
DE 2017 
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Núm. de referència : X2018005583     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, expedient  RH132017000195, de 14 de 
desembre de 2017 on s’aprova el import unitari de les hores de serveis extraordinaris, 
el import diari de la nocturnitat i el import del complement nocturnitat paga 
extraordinària del personal al servei de l’Ajuntament d’Olot amb efectes de l’1 de gener 
de 2017 segons els quadres següents: 
 
Vistos els acords de la JGL relatius als serveis extraordinaris del personal de la 
Brigada Municipal dels mesos de febrer a novembre de 2017 que corresponen als 
serveis efectivament realitzats en els mesos de gener a octubre de 2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000037 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament del import corresponent a l’increment del preu dels serveis 
extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació pels 
serveis realitzats en els mesos de gener a octubre de 2017: 
 

Nom i Cognoms Data Hores 
Import regularització 

a pagar (€) 
**** Gener-octubre 2017 14 2,07 € 

**** Gener-octubre 2017 161,5 29,26 € 

**** Gener-octubre 2017 77 13,03 € 

**** Gener-octubre 2017 22 3,87 € 

**** Gener-octubre 2017 66 11,44 € 

**** Gener-octubre 2017 43 7,29 € 

**** Gener-octubre 2017 88,5 14,18 € 

**** Gener-octubre 2017 156,5 25,85 € 

**** Gener-octubre 2017 87,5 13,36 € 

**** Gener-octubre 2017 70 11,69 € 

**** Gener-octubre 2017 8 1,42 € 

**** Gener-octubre 2017 110,5 16,84 € 

**** Gener-octubre 2017 131 21,68 € 

**** Gener-octubre 2017 34 5,15 € 

**** Gener-octubre 2017 42 6,93 € 

**** Gener-octubre 2017 64 11,16 € 

**** Gener-octubre 2017 39,5 6,05 € 

**** Gener-octubre 2017 47,5 7,79 € 

**** Gener-octubre 2017 6 0,90 € 

**** Gener-octubre 2017 93 14,06 € 

**** Gener-octubre 2017 23 3,86 € 

TOTAL   227,88 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18142  1522 13001 52.72 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 

EDIFICIS 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  165  13001 54.61 HORES EXTRAORDINARIES ENLLUMENAT 142 002 999 999 999 999 
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BRIGADA 
0  Despeses 18142  1532 13001 99.15 HORES EXTRAORDINARIES VIES 

PUBLIQUES 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  171  13001 21.40 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - PAGAMENT REGULARITZACIÓ INCREMENT PREU HORES 
COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL PELS 

SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS ELS MESOS DE GENER A OCTUBRE 
DE 2017 

 
Núm. de referència : X2018005601     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, expedient  RH132017000195, de 14 de 
desembre de 2017 on s’aprova el import unitari de les hores de serveis extraordinaris, 
el import diari de la nocturnitat i el import del complement nocturnitat paga 
extraordinària del personal al servei de l’Ajuntament d’Olot amb efectes de l’1 de gener 
de 2017 segons els quadres següents: 
 
Vistos els acords de la JGL relatius a les hores complementàries del personal de la 
Brigada Municipal dels mesos de febrer a novembre de 2017 que corresponen als 
serveis efectivament realitzats en els mesos de gener a octubre de 2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000038 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament del import corresponent a l’increment del preu de les hores 
complementàries al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació 
pels serveis realitzats en els mesos de gener a octubre de 2017: 
 

Nom i Cognoms Data Hores 
Import regularització 
       a pagar (€) 

**** Gener-octubre 2017 84,5 12,41 € 
**** Gener-octubre 2017 61,5 9,45 € 
**** Gener-octubre 2017 79 11,86 € 
**** Gener-octubre 2017 78 12,87 € 
**** Gener-octubre 2017 33,5 4,69 € 
**** Gener-octubre 2017 50,5 7,66 € 
**** Gener-octubre 2017 94 14,38 € 
**** Gener-octubre 2017 60 9,26 € 

TOTAL   82,58 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18142  165  121032 9.45 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA

ENLLUMENAT 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  171  121032 9.26 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA 
JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  1522 121032 52.01 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA 
EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  1532 121032 11.86 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA VIES 
PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 
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S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

10.1. - CANON EXPLOTACIÓ  APARCAMENT SUBTERRANI DE LA PLAÇA 
HOSPITAL 

Núm. de referència : X2018006203     
 
L’Ajuntament Ple de data 18 de març de 1999 va adjudicar al Sr. Joan Saqués Roca el 
contracte de construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça Hospital 
per un termini de 50 anys.  
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 21 de març de 2002 va cedir a favor de 
l’empresa “GUMIN, SL” els drets i obligacions dimanants del contracte esmentat.  
  
L’Ajuntament Ple en  sessió celebrada del dia 17 de desembre de 2016 va autoritzar  
la cessió de la concessió de l’aparcament subterrani de la Plaça Mercat  del que és 
titular “Rubau Tarrés, SA”  a favor de l’empresa “Gumin, SL”; així mateix va unificar les 
dues concessions (aparcament plaça Mercat o aparcament plaça Hospital ) amb la 
denominació: “concessió per a l’explotació de l’aparcament subterrani del Mercat 
d’Olot” i va aprovar les condicions reguladores que regeixen l’explotació dels dos 
aparcaments, entre les quals el cànon municipal  que fins a 19/03/2019 s’estableix en 
36,06 €/plaça any.  
 
Atès l’informe tècnic de data 20 de novembre de 2015 el número de places de 
l’aparcament subterrani del Mercat d’Olot és de 59 places.  
                                                                                                                                                                                                                                      
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000092 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Requerir a l’empresa  GUMIN, SOCIEDAD LIMITADA (B1715460-0)  per tal 
que d’acord amb el contracte signat i els antecedents descrits, procedeixi a la 
liquidació del cànon anual de l’aparcament subterrani del Mercat d’Olot  (plaça 
Hospital), corresponent al termini des del 19 de març de 2018 a 18 de març de 2019, 
segons: 
 
Any 2018:  36,06 €/plaça/any x 59 places..................................................2.127,54 €  
 
Segon.-  L’import esmentat s’ingressarà a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en el 
termini màxim de vint dies naturals a comptar des de la data de recepció d’aquest 
acord. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
10.2.1.- FIXAR CÀNON ANY 2018 CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU 
DEL DOMINI PÚBLIC PER A LA UBICACIÓ D'UN ESTABLIMENT COMERCIAL AL 

CARRER SANT RAFAEL, NÚM. 23 
 
Núm. de referència : X2015006704     
 
La Junta de Govern Local de data 23 de data 23 de juliol de 2015 adjudicà a l’empresa 
“OLOT COLORS, SL” la concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic per a 
la ubicació d’un establiment comercial al local situat al carrer Sant Rafael, núm. 23 per 
un cànon mensual de 3.625 €/mes, al qual es descomptarà el cost de l’amortització de 
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la construcció de les obres de reforma  (sense considerar l’IVA) d’acord amb el quadre 
d’amortització de la clàusula 4 del PCAP que regeix la concessió.  
 
Atès que l’establiment va obrir al públic  el dia 18 de març de 2016 
 
I vist  l’expedient  administratiu núm. CCS12015000009 i antecedents corresponents,  
la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Fixar el cànon, per a l’any 2018,  de la concessió administrativa d’ús privatiu 
del domini públic per a la ubicació d’un establiment comercial al carrer Sant Rafael, 
núm. 23, el titular de la qual és l’empresa “OLOT COLORS, SL”, segons: 
 
-el cànon mensual és de 3.625 €/mes, que descomptat el cost de l’amortització de la 
construcció de les obres de reforma (sense considerar l’IVA) d’acord amb el quadre 
d’amortització de la clàusula 4 del PCAP que regeix la concessió, el cànon mensual a 
ingressar es fixa en 725 €/mes  
 

Segon.- Aquest cobrament es realitzarà  amb efectes del dia 18 de març de 2018                                                                                                                                                                
 i d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 13.2.4.3 del plec de clàusules administratives, 
dins dels 7 primers dies de  cada mes.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
10.2.2.- FIXAR CÀNON ANY 2018  CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU 
DEL DOMINI PÚBLIC PER A LA UBICACIÓ D'UN ESTABLIMENT COMERCIAL AL 

CARRER DR. FÀBREGAS -PLAÇA HOSPITAL 
 
Núm. de referència : X2015006706     
 
La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015 va adjudicà a “Abacus Societat 
Cooperativa Catalana Limitada,SL” la concessió administrativa d’ús privatiu del domini 
públic per a la ubicació d’un  establiment comercial al local situat al carrer Dr. 
Fàbregas- plaça Hospital, per un cànon mensual de 3.613,82 €/mes , que descomptat 
el cost d’amortització de les obres és de 1.806,91 €  
 
Atès que es van realitzar més obres de les inicialment previstes, la Junta de Govern 
Local de data 23 de febrer de  2017 va redefinir el cànon de l’esmentada concessió, 
segons quadre d’amortitzacó  aprovat.  
 
Atès que l’establiment va obrir al públic el dia 18 de març de 2016 
 
I vist l’expedient  administratiu núm. CCS12015000010 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Fixar el cànon, per a l’any 2018, de la concessió administrativa d’ús privatiu 
del domini públic per a la ubicació d’un establiment comercial al carrer Sant Rafael, 
núm. 23,  el titular de la qual és “Abacus Societat Cooperativa Catalana Limitada, SL”; 
segons: 
 
-el cànon mensual és de 3.613,82 €/mes , que descomptat el cost de l’amortització de 
la construcció de les obres de reforma (sense considerar l’IVA) d’acord amb el quadre 
d’amortització de la clàusula 4 del PCAP que regeix la concessió, el cànon a ingressar 
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es fixa en 1.806,91 €/mes.  
 
Segon.- Aquest cobrament es realitzarà amb efectes del dia 18 de març de 2018 i 
d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 13.2.4.3 del plec de clàusules 
administratives , dins dels 7 primer dies cada mes.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.3. - ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ, 
CONTROL DE LA POBLACIÓ D'AUS I TRACATAMENT PREVENTIU DEL 

MOSQUIT TIGRE EN EL TERME MUNICIPAL D'OLOT. 
 
Núm. de referència : X2017029878     
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 14 de desembre de 
2017 es va iniciar i aprovar l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la 
licitació dels serveis de desratització, desinsectació, control de la població d’ aus i 
tractament preventiu del mosquit tigre en el terme municipal d’Olot. 
 
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, atenent a una 
pluralitat de criteris de valoració, en virtut dels articles 138, 150, 157 i següents del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP). 
 
En data 15 de gener de 2018 finalitzà el termini de presentació d’ofertes, havent-se 
presentat a la licitació les següents empreses:  
 
1. RAESGRA, SL   
2. STOP PLAGUES, SLU 
3.- EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ SL (ECADE SL) 
 
Previs els tràmits que figuren a l’expedient, en data 8 de febrer  de 2018, es va reunir 
la Mesa de Contractació per l’obertura del sobre 3. Una vegada oberts els sobres, la 
Mesa va acordar EXCLOURE la proposta presentada per l’empresa RAESGRA, SL 
per superar la quantitat màxima del pressupost base de licitació anual establert en el 
plec de clàusules administratives particulars  (PCAP). 
 
D’acord amb els antecedents obrants a l’’expedient CCS12017000023, i a la vista de la 
valoració de les ofertes admeses a la licitació, la Mesa de Contractació, en sessió 
celebrada en data 15 de febrer de 2018, va proposar a l’òrgan de contractació 
l’adjudicació del contracte a favor de l’EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ 
SL (ECADE SL). 
 
Mitjançant resolució de l’Alcaldia, de data 21 de febrer de 2018, es va requerir a 
l’EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ, S.L. (ECADE SL) per tal que 
presentés la documentació justificativa prevista a l’article 151.2 del TRLCSP i a la 
clàusula 18.2 del Plec de clàusules administratives particulars. 
 
Vist que ECADE, S.L.. ha donat compliment al requeriment esmentat dins el termini 
establert a l’efecte, la Mesa de Contractació, en reunió celebrada el 5  de març de 
2018, comprovà que l’EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIO, SL (ECADE SL) 
complís amb els requisits previs de capacitat i solvència exigits en el Plec de clàusules 
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administratives i que en el seu dia foren substituïts per la declaració responsable 
contemplada a l’article 146.4 del TRLCSP.  
 
De conformitat amb l’article 151.3 del TRLCSP 
Pel que fa a l’exclusió, d’acord amb l’article 84 del RGLCAP i l’acta de la Mesa de 
contractació de data 8 de febrer de 2018. 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de la Junta de Govern 
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de 
2015. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000023 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següient acords: 
 
Primer.- EXCLOURE de la licitació a l’empresa RAESGRA, SL, amb NIF. B25030297, 
d’acord amb els fets i fonaments exposats. 
 
Segon.- ADJUDICAR la contractació dels serveis de desratització, desinsectació, 
control de la població d’aus i tractament preventiu del mosquit tigre en el terme 
municipal d‘Olot, a favor de l’EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ, SL 
(ECADE, SL)  amb NIF. B-59996629, pel preu anual de trenta-sis mil cinc-cents cinc 
euros amb setanta cèntims (36.505,70 €), IVA inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en trenta mil cent setanta euros (30.170 €) de pressupost 
net i sis mil tres-cents trenta-cinc euros amb setanta cèntims (6.335,70 €), en concepte 
d’IVA calculat al tipus 21%. 

Tercer.- Aprovar i disposar la despesa ( de 15/03/2018 a 31/12/2018) de Base: vint-i-
tres mil vuit-cents vuitanta-quatre euros amb cinquanta-nou cèntims (23.884,59 €)  + 
IVA: cinc mil quinze euros amb setanta-sis cèntims (5.015,76 €) amb càrrec a la 
partida núm. 18.710.311.227990 “actuacions salut pública” del pressupost municipal: 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800005 Despeses 18710  311  227990 28900.35 ACTUACIONS SALUT PUBLICA 100 001 001 001 000 000 
200200 1800005 Despeses 18710  311  227990 -10061.65 ACTUACIONS SALUT PUBLICA 100 001 001 001 000 000 
 

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les demés ofertes 
presentades i acceptades, queden detallades en l’acta de la Mesa de Contractació de 
data 15 de febrer de2018, essent les següents: 

- Pla de Treball: 9,75 punts 
- Equip tècnic humà que es posi a disposició del servei: 9 punts 
- Definició de calendari i horaris de treball: 10 punts 
- Documents de control de seguiment: 2 punts 
- Proposta econòmica: 60 punts. 

Els informes de valoració de les ofertes, així com les actes de la Mesa de 
Contractació, es poden consultar al Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot. 

L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
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administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques reguladors de la 
contractació. 

Quart.-  La durada del contracte s’estableix en 2 anys, a partir del dia 15 de març de 
2018  i es podrà prorrogar per 2 anualitats més, d’any en any, per comú acord de les 
parts manifestat de forma expressa, fins a un màxim de 4 anys, de conformitat amb 
l’article 303 del TRLCSP. 

Cinquè.- Es nomena com a responsable del contracte el Sr. David Llongarriu Reixach, 
tècnic del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública.  

Sisè.- NOTIFICAR l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que 
han pres part en el procediment. 

Setè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant, de conformitat amb l’article 151.4 del TRLCSP 

Vuitè.- REQUERIR a l’adjudicatària per tal que dins dels 15 dies hàbils següents a la 
recepció de la notificació del present acord d’adjudicació, comparegui per a la 
signatura del contracte.  

Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el Perfil del contractant de  
l’Ajuntament d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.4. - SERVEIS DE REDACCIÓ I EDICIÓ DE CONTINTGUTS DEL FESTIVAL 
SIGMÒGRAF 2018 

 
Núm. de referència : X2018006038     
 
Durant els  dies 19 al 22 d’abril d’enguany es portarà a terme el Festival Simògraf , que 
s’ha esdevingut un dels 6 mercats de referència del país en temes d’arts escèniques.  
 
Vist l’informe del director  gerent de l’Institut Municipal de Cultura  de data 22 de febrer 
de 2018 en relació a la necessitat de contractar  les tasques de redacció i edició de 
continguts de tots els materials que s’editen en el marc del festival – programa de mà, 
programa professional , notes de premsa, dossier de premsa, etc- i de web, tant en 
l’apartat en llengua catalana com en l’apartat de llengua anglesa. 
 
Atès que s’han demanat pressupostos a les empreses: Sr. Albert Grabulosa Reixach;  
Andreu Oliveras i Casas; i Alba Danés Boix  i que l s’informa favorablement el 
pressupost presentat pel Sr. Albert Grabulosa Reixach. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000090 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.-  Adjudicar a Sr. ALBERT GRABULOSA REIXACH amb DNI núm. 
77916485Y el contracte menor dels serveis de  redacció i edició de continguts de tots 
els materials que s'editen en el marc del Festival per un import de  quatre mil cinc-
cents euros (4.500 €) (IVA exclòs); de conformitat amb el seu pressupost de data 16 
de febrer de 2018. 
 
Segon.- Aprovar i disposat la despesa de  Base: QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS 
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(4.500 €) + IVA: NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS (945 €,)   que es pagarà 
amb càrrec a la partida n úm. 18.400.334.227991 “ actuacions sismògraf”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18400  334  227991 5445 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 
 

  
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la resta de participants.  
 
Quart.- El Sr. ALBERT GRABULOSA REIXACH adjuntarà una còpia d’aquest acord a 
la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000090. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.5. - SERVEI DE CÀTERING DINAR PROFESSIONAL DEL FESTIVAL 
SISMÒGRAF 

 
Núm. de referència : X2018006061     
 
Durant els dies 19 al 22 d’abril de 2018 se celebrarà a la Ciutat d’Olot el “Festival 
Sismògraf 2018”. 
En data 28 de febrer de 2018 el director gerent de l’Institut Municipal de Cultura  
informa que el  dia 20 d’abril  es portarà a terme un dinar per a programadors d’arts 
escèniques i companyies de dansa, als jardins de la Torre Malagrida.  
 
Atès que es preveu l’assistència d’unes 220 persones, s’han sol·licitat pressupostos a 
les empreses: “Arrossades Tieta Rosa, SL”; “Associació d’Hostelatge  de la Garrotxa” i 
“Solfa Food,SL” . 
Atès que s’informa favorablement el pressupost presentat per “Arrossades Tieta 
Rosa,SL”  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000091 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 “ARROSSADES TIETA ROSA,SL”  
(B17963001) els serveis de càtering del dinar professional del “Festival Sismògraf 
2018” per  un import unitari de 16 € /persona (IVA inclòs), de conformitat amb el seu 
pressupost.  
 
Segon.- Atès que es preveu l’assistència d’unes 220 persones , aprovar i disposar la 
despesa de : TRES MIL CINC-CENTS VINT EUROS (3.520 €) (IVA inclòs), que es 
pagarà amb càrrec a la partida n úm. 18.400.3340.227991 “actuacions sismògraf” 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18400  334  227991 3520 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

  
Tercer.-  Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la resta de les 
participants.  
 
Quart.-  “Arrossades Tieta Rosa,Sl”  adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000091. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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10.6. - CORRECCIÓ ERRADA  ACORD JUNTA GOVERN  LOCAL 01/02/2018 DE 
REVISIÓ PREU CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA INSTAL·LACIÓ DESMUNTABLE 

AMB DESTINACIÓ A RESTAURANT A LA PLAÇA MAJOR 
 

Núm. de referència : X2013017072     
 
La Junta  de Govern Local de data 1 de febrer de 2018 va procedir a la revisió de preu 
de la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública amb una instal·lació 
desmuntable amb destinació a restaurant a la plaça Major; tot fixant el preu per a l’any 
2018 en 3.594,79 €/any.  
 
Atès que s’ha detectat una errada numèrica en l’apartat segon d’aquest acord i que fa 
referència al cànon a pagar durant el primer semestre de l’any 2018. 
 
I vist  l’expedient  administratiu núm. CCS12013000019  i antecedents corresponents,  
la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Rectificar l’apartat segon de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 1 de 
febrer de 2018, en relació a la revisió de preus de la concessió administrativa d’ús 
privatiu de la via pública amb una instal·lació desmuntable amb destinació a restaurant 
a la plaça Major; en el sentit que “CA L’AMIC, SL” procedirà al pagament de MIL SET-
CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (1.797,40 €) 
corresponents a l’import del cànon des de l’1 de gener al 30 de juny de 2018. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRES 
 

10.7. - CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE GASOIL PER ESCOLES 
 
Núm. de referència : X2018005879     
 
Atès l’informe de l’enginyer tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública, Sr. Xavier 
Viñolas Boix, amb el vist-i-plau del gestor de la partida, on es proposa adquirir fins a 
23.500 litres de gasoil per les escoles municipals i segons la següent distribució:  
 
1.- CEIP-LLAR - 6.100 litres 
2.- CEIP-MALAGRIDA - 6.200 litres 
3.- CEIP-MORROT – 3.600 litres 
4.- CEIP-PLA DE DALT - 2.300 litres 
5.- CEIP-SANT ROC - 5.300 litres 
  
Atès que s’ha demanat a les empreses FILLS DE VELASCO SA, OLOT 
CARBURANTS, PREMIRA ENERGÍA SL i SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA, 
si volien presentar oferta per fer el subministrament i d’aquestes han presentat totes 
oferta, excepte OLOT CARBURANTS que ha comunicat que no podien presentar 
oferta.  
 
Atès que FILLS DE VELASCO S.A. ha presentat la oferta més econòmica. 
  
Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000088 i antecedents corresponents, la 
Regidora Delegada d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
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Primer.- Contractar amb FILLS DE VELASCO SA (A17091364) el subministrament de 
gasoil a les escoles, segons les condicions detallades més amunt, al preu de 0,5165 
€/litre més IVA. 
 
Segon.- El màxim de litres a subministrar és de 23.500 litres (hi ha la possibilitat que 
sobrin litres). 
 
Tercer.- L’import total de la despesa es de: Base: DOTZE MIL CENT TRENTA-SET 
EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (12.137,75 €) + IVA: DOS MIL CINC-
CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES (2.548,93 €).  Es pagarà 
amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800094 Despeses 18500  323  212001 14686.68 MANTENIMENT EDIFICIS  

ENSENYAMENT 
500 030 999 007 999 999 

 
 

Tercer.- FILLS DE VELASCO SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000088. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL: RESOLUCIÓ DEL RECURS DE 
REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SRA. ****, CONTRA ACORD DE LA  JUNTA DE 

GOVERN LOCAL D’1 DE FEBRER DE 2018, DE DENEGACIÓ D’UNA 
INDEMNITZACIÓ PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA A LA VIA 

PÚBLICA. 
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** pel que interposa recurs de reposició, contra 
l’acord de la Junta de Govern Local, de data 1 de febrer de 2018 i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS 
 

Primer.- En escrit de data 24 de novembre de 2017 (Registre General, núm. 
E2017017984/24-11-2017), la Sra. ****va formular reclamació patrimonial pels danys 
ocasionats per una caiguda, el dia 16 de novembre de 2017, a les 15:20 hores de la 
tarda, quan caminava amb la seva filla pel carrer mestre Vives, a causa del mal estat 
de la vorera. A la instància apunta que, a requeriment de la seva filla, es va desplaçar 
una patrulla de la Policia Municipal al lloc dels fets i que va ser assistida per una 
ambulància, que la va traslladar a l’Hospital d’Olot, on li varen fer les pertinents cures. 
També s’assenyala que a conseqüència de la caiguda se li varen trencar les ulleres, la 
pantalla i la càmera del mòbil, els pantalons i les sabates. La reclamació es fixa 
inicialment en 695,41 euros. 
 
Segon.- En sessió de data 1 de febrer de 2018, la Junta de Govern Local va acordar 
denegar la indemnització reclamada per la Sra. ****, pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en considerar que no quedava suficientment provat el nexe 
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
Tercer.- En escrit de data 22 de febrer de 2018 (Registre General, núm. 
E2018002959/23-02-2018), la Sra. **** va interposar recurs de reposició contra l’acord 
de la Junta de Govern Local, de data 1 de febrer de 2018, de denegació 
d’indemnització pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública. En aquest 
recurs manifesta el seu desacord amb les fonamentacions de la decisió de la Junta de 
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Govern local i es reitera en la reclamació formulada en el seu moment, atès que 
l’accident es va produir pel mal estat de la vorera destinada al pas de vianants. Al 
recurs s’hi acompanya la següent documentació: una factura de data 22 de novembre 
de 2017 (17/15708), emesa per “Fluvià Òptics, S.L.”, per un import de 282 euros, per 
la compra d’unes ulleres i una factura emesa per “La Sabata Calçats”, per un import de 
65 euros, per la compra d’unes sabates. 
 

FONAMENTS DE DRET 
Primer.- El recurs potestatiu de reposició ha estat interposat en temps i forma, de 
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Segon.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. Aquest article determina que la  responsabilitat patrimonial de les 
Administracions Públiques sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui 
imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, en relació directa, immediata i 
exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que pugui interferir alterant el 
nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Tercer.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
un dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També 
que el ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi 
força major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció 
dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya 
que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En el present cas, a la vista de les al·legacions de la Sra. ****, és raonable apreciar una 
certa relació causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis 
municipals. És evident que seria possible exigir una major diligència a la Sra. ****, ja 
que l’accident es va produir quan passejava a plena llum del dia i acompanyada per un 
familiar; però també és possible admetre, a la vista de la fotografia de detall aportada 
per la part reclamant, que part de la vorera no s’adequa suficientment als estàndards 
exigibles als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, 
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de 28 d‘abril, pel que fa al manteniment de la via pública. 
 
Quart.- En relació a la valoració dels danys cal assenyalar la diferència existent entre 
l’escrit inicial de reclamació patrimonial i l’escrit d’interposició del recurs de reposició. 
Així, mentre en l’escrit inicial es reclamaven 695,41 euros per unes ulleres i per una 
pantalla i càmera del mòbil, alhora que es deixava oberta la possibilitat de reclamar per 
uns pantalons i unes sabates; a l’escrit de reposició es reclamen 347 euros per unes 
ulleres i per unes sabates. També es remarcable assenyalar que mentre que en l’escrit 
inicial només s’aportaven pressupostos de futures despeses, en l’escrit de reposició 
s’aporten factures de despeses efectivament realitzades. 
 
En conseqüència, a la vista de la documentació presentada, la valoració econòmica 
dels danys soferts per la Sra. **** ha de limitar-se a aquelles despeses correctament 
justificades que, des del principi, han estat reclamades; és a dir, els 282 euros del cost 
de les ulleres, segons s’acredita amb la factura de data 22 de novembre de 2017 
(17/15708), emesa per “Fluvià Òptics, S.L.”, que s’acompanya a l’escrit d’interposició 
del recurs de reposició. 
 
De conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques i vist l’expedient administratiu SRP12017000020 i 
antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present resolució, la 
regidora delegada de l’Àrea d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 

RESOLC 
 
Primer.- ESTIMAR el recurs de reposició interposat per la Sra. ****, contra l’acord de la 
Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 1 de febrer de 2018, de denegació 
de la indemnització reclamada pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública i 
acceptar parcialment la valoració econòmica formulada en la reclamació patrimonial. 
 
Segon.- La valoració econòmica dels danys soferts per la Sra. ****, i en conseqüència 
la indemnització a satisfer, es fixa en DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS (282.- €). 
 
Tercer.- Efectuar un pagament de DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS (282.- €) a 
favor de la Sra. ****, en concepte d’indemnització pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública. Aquest pagament es farà a càrrec de la partida: 
18.130.920.224000 “Assegurances”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 18130  920  224000 282 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 
 

Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona 
interessada ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les 
esmentades oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda 
pels danys reclamants en aquest expedient administratiu. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2018006043     
 
En relació a l’expedient CPG22018000024 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
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l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 18/008 per un import de 
288.090,28 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 288.090,28 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVAR DEVOLUCIONS DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2018006055     
 
En relació a l’expedient CPG22018000025 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. 
 
INTERESSATS IMPORT 
  
**** 300,00 
CETOSMEN SL-PROMOU BARTRANA SL 28.376,84 
**** 300,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

 
Núm. de referència : X2018006077     
 
En relació a l’expedient CPG12018000026 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 AULES DE DIFUSIÓ CULTURAL GARROTXA 
amb  NIF: G17497132 per un import de 1.600,00 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. 



 
 
 

 23 

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 
200210 1800015004 Despeses 18400  334  480020 1600 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTAT ALBA, ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA 

GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2018006079     
 
En relació a l’expedient CPG12018000027 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 ALBA ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA 
GARROTXA amb  NIF: G17341314 per un import de 1.500,00 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 
200200 1800015005 Despeses 18400  334  480020 1500 SUBVENCIONS ACTIVITATS 

 CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMICS ALTA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2018006082     
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En relació a l’expedient CPG12018000028 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat AMICS ALTA GARROTXA amb  NIF: G17348756 
per un import de 300,00 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 
200200 1800015006 Despeses 18400  334  480020 300 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMICS DE LES LLETRES 
GARROTXINES 

 
Núm. de referència : X2018006095     
 
En relació a l’expedient CPG12018000029 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 AMICS DE LES LLETRES GARROTXINES amb  
NIF: G17462169 per un import de 1.000,00 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. 
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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 
200200 1800015007 Despeses 18400  334  480020 1000 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.5. - APROVAR SUBVENCIONS A L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL TREN D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2018006096     
 
En relació a l’expedient CPG12018000030 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 D’AMICS DEL TREN D’OLOT amb  
NIF: G17614132 per un import de 1.500,00 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 
200200 1800015008 Despeses 18400  334  480020 1500 SUBVENCIONS ACTIVITATS 

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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14.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ ARTPIRINEUS 

 
Núm. de referència : X2018006099     
 
En relació a l’expedient CPG12018000031 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 ARTPIRINEUS amb  NIF: 
G55226971 per un import de 200,00 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 
200200 1800015009 Despeses 18400  334  480020 200 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.7. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL BINARI 
 
Núm. de referència : X2018006100     
 
En relació a l’expedient CPG12018000032 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 CULTURAL BINARI  amb  NIF: 
G55161939 per un import de 1.000,00 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. 
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L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200 1800015010 Despeses 18400  334  480020 1000 SUBVENCIONS ACTIVITATS 

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.8. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ MUSICAL I CULTURAL 
DESPENTINATS 

 
Núm. de referència : X2018006103     
 
En relació a l’expedient CPG12018000033 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 MUSICAL I CULTURAL 
DESPENTINATS amb  NIF: G55292759 per un import de 1.600,00 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. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200 1800015011 Despeses 18400  334  480020 1600 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.9. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ UNA CÀPSULA DE TEATRE 
 
Núm. de referència : X2018006107     
 
En relació a l’expedient CPG12018000034 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 UNA CÀPSULA DE TEATRE amb  
NIF: G55231955 per un import de 5.000,00 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 
200200 1800015012 Despeses 18400  334  480020 5000 SUBVENCIONS ACTIVITATS 

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.10. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL CINE CLUB OLOT 

 
Núm. de referència : X2018006108     
 
En relació a l’expedient CPG12018000035 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 CULTURAL CINE CLUB OLOT 
amb  NIF: G17357948 per un import de 9.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
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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 
200200 1800015013 Despeses 18400  334  480020 9000 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.11. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA SANT 
MIQUEL 

 
Núm. de referència : X2018006115     
 
En relació a l’expedient CPG12018000036 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 COLLA GEGANTERA SANT 
MIQUEL amb  NIF: G55160782 per un import de 800,00 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 
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l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200 1800015014 Despeses 18400  334  480020 800 SUBVENCIONS ACTIVITATS 

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.12. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT XERRICS D'OLOT COLLA 
CSATELLERA DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2018006119     
 
En relació a l’expedient CPG12018000037 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 XERRICS D’OLOT COLLA CASTELLERA amb  
NIF: G17703455 per un import de 2.500,00 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 
200200 1800015015 Despeses 18400  334  480020 2500 SUBVENCIONS ACTIVITATS 

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.13. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CANTABILE COR DE CAMBRA 
 
Núm. de referència : X2018006125     
 
En relació a l’expedient CPG12018000038 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
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l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat CANTABILE COR DE CAMBRA amb  NIF: 
G17605189 per un import de 2.300,00 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 
200200 1800015016 Despeses 18400  334  480020 2300 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.14. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CORAL CROSCAT 
 
Núm. de referència : X2018006127     
 
En relació a l’expedient CPG12018000039 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 CORAL CROSCAT amb  NIF: V17297151 per un 
import de 3.000,00 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 
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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 
200200 1800015017 Despeses 18400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS 

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.15. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ GOSPEL GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2018006129     
 
En relació a l’expedient CPG12018000040 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 GOSPEL GARROTXA amb  NIF: 
G55158810 per un import de 1.200,00 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 
200200 1800015018 Despeses 18400  334  480020 1200 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.16. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CORAL MALAGRIDA 
 
Núm. de referència : X2018006132     
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En relació a l’expedient CPG12018000041 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 CORAL MALAGRIDA amb  NIF: G55031314 per 
un import de 400,00 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 
200200 1800015019 Despeses 18400  334  480020 400 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.17. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT EL TIL.LER ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 

 
Núm. de referència : X2018006133     
 
En relació a l’expedient CPG12018000042 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 EL TIL.LER ASSOCIACIÓ CULTURAL amb  NIF: 
G17304957 per un import de 4.500,00 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 
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la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200 1800015020 Despeses 18400  334  480020 4500 SUBVENCIONS ACTIVITATS 

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.18. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE JOVES GOS DE 
SANT ROC 

 
Núm. de referència : X2018006134     
 
En relació a l’expedient CPG12018000043 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 DE JOVES GOS DE SANT ROC 
amb  NIF: G17702259 per un import de 2.800,00 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 
200200 1800015021 Despeses 18400  334  480020 2800 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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14.19. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT COL.LECTIU HYBRIS 

 
Núm. de referència : X2018006136     
 
En relació a l’expedient CPG12018000044 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 COL.LECTIU HYBRIS amb  NIF: G5528875 per 
un import de 2.800,00 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 
200200 1800015022 Despeses 18400  334  480020 2800 SUBVENCIONS ACTIVITATS 

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.20. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ D'IDEES ESTILTERARILLIURE 

 
Núm. de referència : X2018006137     
 
En relació a l’expedient CPG12018000045 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 D’IDEES ESTILITERARILLIURE 
amb  NIF: G17955618 per un import de 1.900,00 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. 
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L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200 1800015023 Despeses 18400  334  480020 1900 SUBVENCIONS ACTIVITATS 

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.21. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT LITTERAE ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 

 
Núm. de referència : X2018006138     
 
En relació a l’expedient CPG12018000046 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 LITTERAE ASSOCIACIÓ CULTURAL amb  NIF: 
G55205199 per un import de 1.600,00 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. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200 1800015024 Despeses 18400  334  480020 1600 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.22. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT MOTOR ANTIC GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2018006139     
 
En relació a l’expedient CPG12018000047 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 MOTOR ANTIC GARROTXA amb  NIF: 
G17701483 per un import de 1.500,00 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 
200200 1800015025 Despeses 18400  334  480020 1500 SUBVENCIONS ACTIVITATS 

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.23. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT NIBIRU MOSTRA D'ART 
AVANÇADA 

 
Núm. de referència : X2018006140     
 
En relació a l’expedient CPG12018000048 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat NIBIRU MOSTRA D’ART AVANÇADA amb  NIF: 
G55305981 per un import de 2.500,00 euros, amb càrrec a la partida 
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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 
200200 1800015026 Despeses 18400  334  480020 2500 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.24. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ OFOLK 
 
Núm. de referència : X2018006155     
 
En relació a l’expedient CPG12018000049 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 OFOLK amb  NIF: G55112288 per 
un import de 2.500,00 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 
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actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200 1800015027 Despeses 18400  334  480020 2500 SUBVENCIONS ACTIVITATS 

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.25. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT OMNIUM CULTURAL GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2018006156     
 
En relació a l’expedient CPG12018000050 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 OMNIUM CULTURAL GARROTXA  amb  NIF: 
G08310070 per un import de 6.000,00 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 
200200 1800015028 Despeses 18400  334  480020 6000 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

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

D'OLOT I COMARCA 
 
Núm. de referència : X2018006160     
 
En relació a l’expedient CPG12018000051 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 de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat PATRONAT D’ESTUDIS HISTÒRICS D’OLOT I 
COMARCA amb  NIF: G17207234 per un import de 2.800,00 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 
200200 1800015029 Despeses 18400  334  480020 2800 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

 
Núm. de referència : X2018006162     
 
En relació a l’expedient CPG12018000052 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 PENYA CARNAVALESCA ELS MARRINXOS 
amb  NIF: G17619552 per un import de 400,00 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. 
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4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200 1800015030 Despeses 18400  334  480020 400 SUBVENCIONS ACTIVITATS 

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.28. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ RAPSÒDIA VEUS LITERÀRIES 
 
Núm. de referència : X2018006168     
 
En relació a l’expedient CPG12018000053 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 RAPSÒDIA VEUS LITERÀRIRES 
amb  NIF: G17895699 per un import de 2.000,00 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 
200200 1800015031 Despeses 18400  334  480020 2000 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL OLOT 

 
Núm. de referència : X2018006059     
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En relació a l’expedient CPG22018000026 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 8.200 euros a l’ Associació de voluntaris de protecció civil 
d’Olot en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 
20.500 euros, destinada a activitats vàries de l’entitat, aprovada per la Junta de 
Govern Local de data 18/01/2018. 
 
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 1800054001001Despeses 18180  135  480030 8200 SUBVENCIO PROTECCIO CIVIL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'AGRUPACIÓ DE 
PESSEBRISTES D'OLOT I LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2018006064     
 
En relació a l’expedient CPG22018000027 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 2.400 euros a l’ AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D’OLOT I 
LA GARRTOXA en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import 
total de 6.000 euros, destinada a l’activitat de muntatge del centre d’art del 
pessebrisme i l’escola taller del pessebrisme aprovada per la Junta de Govern Local 
de data 22/2/2018. 
 
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 1800372001001Despeses 18400  334  480065 2400 SUBVENCIO AGRUPACIO  

PESSEBRISTES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - SUBVENCIÓ.- PROPOSANT SOL•LICITAR-NE UNA A LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA, EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA PER A L’ENDERROC DE 

L’EDIFICI DEL CARRER SANT MIQUEL, 6 
 

Núm. de referència : X2018005926     
 
Vist que la Diputació de Girona ofereix la possibilitat de sol·licitar subvencions 
excloses de concurrència pública d’acord amb l’art.22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol sol·licitar aquesta subvenció per cobrir les despeses 
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generades per l’enderroc de l’edifici del carrer Sant Miquel, 6-6b, atès que durant 
l'execució dels treballs esmentats, es varen detectar canalitzacions i galeries 
subterrànies de les quals no es coneixia la seva existència i per tant no estaven 
contemplades en el projecte d'enderroc. Aquest fet va provocar que una zona del 
terreny cedís pel pes d'una excavadora giratòria. Això va provocar una actuació 
d'emergència, per evitar possibles riscos a persones. 
 
Vist l’expedient administratiu SUR12018000002 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.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona un ajut de 50.000,00€ com a 
subvenció exclosa de concurrència pública d’acord amb l’article 22.2 c- de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per cobrir les despeses 
derivades de l’actuació d’emergència durant l’enderroc de l’edifici del carrer Sant 
Miquel Miquel, 6-6b. 
 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - SUBVENCIÓ.- PROPOSANT SOL•LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
DINS EL PROGRAMA FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL PER A 

L’ANY 2018 
 

Núm. de referència : X2018005140     
 
La Diputació de Girona té aprovades les bases i convocatòria de subvencions del Fons 
de cooperació econòmica i cultural per a l’any 2018.  
 
Vist que l’import total de la subvenció és de 532.908,00€, tenint en compte el fons de 
cooperació municipal, el fons de cooperació cultural, el fons per les actuacions en 
camins i el fons per a facilitar l’accés a les noves tecnologies. 
 
Vist que l’import de subvenció que li correspon al nostre Ajuntament per despeses 
d’inversions i culturals és de 521.828,00€, havent-se de destinar el 85% al finançament 
d’inversions municipals o despeses corrents en serveis de caràcter obligatori i el 15% 
pel finançament  de despeses culturals.  
 
Així mateix, s’inclouen dos fons complementaris, addicionals, un per finançar projectes 
que facilitin l’accés a les noves tecnologies per import de 10.080,00€, i l’altre que es 
destina al finançament d’actuacions en camins per import de 1.000,00€. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria en la línia 
referida a despeses en inversions reals amb el projecte executiu de remodelació 
del Firal, redactat per Bach arquitectes, SLP, XAA-Xavi Bayona i Lluís Pauné. 
 
Vist que pel que fa als dos fons addicionals, l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a 
l’esmentada convocatòria amb: 
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 El projecte de pavimentació de camins veïnals de Batet, desglossat Fase II – 
camí de la Llet, per actuacions en camins. 

 
 Actuacions de millora en el Centre de Procés de Dades: servidors i sistemes 

d’emmagatzematge, per facilitar l’accés a les noves tecnologies. 
 
L’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, com a organisme autònom local, creat per 
l’Ajuntament d’Olot, vol concórrer a l’esmentada convocatòria en la línia referida a 
despeses culturals gestionant el 15% del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
(78.274,00€), que es destinarà a l’activitat cultural de la ciutat d’Olot programada per 
l’Institut de Cultura, d’acord amb la memòria adjunta. 
 
Vist l’expedient administratiu SUR12018000001 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme, Infraestructura i Obra Pública, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona un ajut de 532.908,00€ dins el “Fons 
de Cooperació econòmica i cultural per a l’any 2018”, que es destinaran a les 
actuacions esmentades en la part expositiva del present acord.  
 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.1.- PRECS I PREGUNTES 
 

El Sr. Josep Guix demana informació sobre la visita de l’Alcalde a Madrid pel tema de 
la variant i sobre la visita al Sr. Damià Calvet, Director d’Incasòl. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les dos quarts 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 


