ACTA NÚM. 12
JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA
22 DE MARÇ DE 2018
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 22 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,.
Excusa la seva assistència la Sra. 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, Anna Descals Tresserras.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador i 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 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 15 de març :
- el mateix dia 15 de març es va desplaçar a Tàrrega per assistir a l’Assemblea de
l’AMI (Associació de Municipis per a la Independència) en la qual comenta que va
tornar a ser elegit, Vicepresident.
- el dia 16 de març, al vespre, es va desplaçar a Batet juntament amb la regidora
Montserrat Torras, per assistir a la possessió dels nous càrrecs.
- el dia 17 de març va visitar la Fira de l’Embotit.
- el dia 18 de març, va ser present a la inauguració del nou Centre de Serveis a la
Gent Gran de Sant Feliu de Pallerols.
- el dia 19 de març, va assistir a l’acte de presentació del PIAM del Nucli Antic que va
tenir lloc als Catòlics.
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- el dia 20 de març va assistir a una xerrada que va pronunciar el Sr. Carles Gasòliba,
economista i exeurodiputat per a un col·lectiu d’empresaris, en un restaurant de la
ciutat. I al vespre, va assistir al plenari del Consell Escolar Municipal.
- i finalment, ahir 21 de març, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la Junta
General del Consorci Hospitalari de Catalunya. I a la tarda va ser present a la
celebració del 7è aniversari de l’edifici Balmes i a les Juntes del Sigma i del CASG que
varen tenir lloc a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa.
3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.
4.1. - APROVACIÓ DEL PLA PER A LA MOBILITZACIÓ D’HABITATGES BUITS I
PROGRAMA D’INSPECCIONS D’HABITATGES BUITS D’OLOT 2018-2019
Núm. de referència

: X2018007416

L’article 42.1 de la LDH assenyala que les administracions locals en coordinació amb
la Generalitat de Catalunya, han de vetllar per a evitar situacions de desocupació
permanent d’habitatges i ha d’aprovar els programes d’inspecció corresponents.
L’article 10 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora del es bases del règim local
assenyala que l’administració local i les altres administracions públiques ajustaran les
seves relacions recíproques als deures d’informació mútua i col·laboració, de manera
que les funcions de coordinació no afectaran en cap cas l’autonomia dels ens locals.
L’article 9 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 assenyala que les competències dels ens
locals s’exerceixen en règim d’autonomia, sense perjudici de la coordinació amb altres
administracions públiques, procurant, de manera general que l’exercici de les
competències correspongui, de manera preferent, a les autoritats més pròximes als
ciutadans.
Per tot això, la funció d’inspecció constitueix una eina fonamental per a salvaguardar
l’interès general i la funció social de l’habitatge i l’elaboració de programes anuals
d’inspecció es manifesta com un instrument idoni amb vista a fer efectius els principis
d’eficàcia i d’eficiència en l’actuació de l’administració pública.
Atesa que, com a actuació prèvia i d’acord amb les necessitats de mobilització
d’habitatges que hi hagi a la ciutat, és necessari l’elaboració d’un programa d’inspecció
d’habitatges buits del municipi i que aquest programa determini les àrees en les quals
es realitzaran les inspeccions, tenint en compte l’ordre de prioritats contemplades.
Vista la necessitat d’aprovar procediment sobre verificació d’habitatges buits, amb la
finalitat de detectar l’existència d’habitatge buit i aconseguir la seva mobilització al
mercat per part de la propietat o titular d’un dret real d’atribució del dret d’ús sobre
l’immoble, en el marc de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
Vist l’informe emès, en data 19 de març de 2018, per part de la Responsable del
Departament d’Habitatge, en el qual es proposa aprovar un Pla per a la Mobilització
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d’Habitatges Buits i iniciar aquest any 2018 un Programa d’inspeccions d’habitatges
buits, anual i prorrogable, seguint el llistat sol·licitat a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya –incorporat a l’expedient-, que afecta tots els barris de la ciutat i en especial
els barris en els què hi ha programes de suport, i en el qual es considera que aquest
llistat s’anirà ampliant conforme s’emprenguin altres actuacions municipals (expedients
en matèria de llicències d’obres i activitats i disciplina, sanitat, consum, problemes de
convivència i de comunitats de propietaris amb residents majoritàriament grans i/o en
situacions d’especial vulnerabilitat, etc).
Considerant que en l’esmentat informe es constata que el nombre d’habitatges
considerats com a buits relacionats en aquest llistat ascendeix a 103 (11 amb cèdula
d’habitabilitat), distribuïts pel municipi de la forma que s’hi detalla i que es dona per
reproduït.
D’acord amb el disposat a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge,
que estableix (segons recullen els seus articles 1 i 4) el proveïment d’habitatges
destinats a polítiques socials com un servei d’interès general, en la línia del
pronunciament del Parlament Europeu en matèria d’habitatge social. I que, segons
determina el seu article 5, l’exercici del dret de la propietat ha de complir la seva funció
social, establint, en conseqüència, l’existència d’incompliment d’aquesta funció social
de la propietat d’un habitatge o un edifici d’habitatges, quan, entre d’altres
circumstàncies, l’habitatge o l’edifici d’habitatges estiguin desocupats de manera
permanent i injustificada.
Atès que l’òrgan competent per l’aprovació del Pla per la Mobilització d’habitatges buits
i programa d’Inspeccions d’Habitatges és el Ple Municipal, el present acord haurà de
ser convalidat pel Ple Municipal.
Vist l’informe jurídic corresponent.
En relació a l’expedient HA012018000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el “Pla per a la Mobilització d’Habitatges Buits i Programa
d’inspeccions d’habitatges buits 2018-2019”.
Segon.- Convalidar en el Ple Municipal de la present resolució d’acord.
Tercer.- Informar de la present resolució als serveis municipals que tinguin relació en
aquest àmbit, així com al servei de la Policia Local, als efectes oportuns.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR EL CONVENI ENTRE
L'AJUNTAMENT D'OLOT I EL BISBAT DE GIRONA, EN ORDRE A COMPLETAR
EL SIGNAT EL DIA 20 DE FEBRER DE 2014, SOBRE LA CESSIÓ D'ÚS DE LA
CAPELLA DE SANT FRANCESC D'ASSÍS - MONTSACOPA.
Núm. de referència

: X2018005896

Vist que en el conveni signat el 20 de febrer de 2014 entre l’Ajuntament d’Olot i el
Bisbat de Girona ,on el Bisbat de Girona cedia l’ús de tres finques situades al volcà
Montsacopa i entre les que hi figura l’habitatge annex a la capella de Sant Francesc
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d’Assís per tal de destinar-les a l’ús de restauració, hostalatge i/o informació, i
promoció i venda turística.
Vist que des del 2 d’agost de 2017, l’habitatge annex a la capella està deshabitat.
Vist que per acord de Ple de la Corporació en data 27 de juliol de 2017, es va
adjudicar el contracte d’arrendament per a la gestió i explotació de l’establiment de
serveis de bar-restaurant al Fort del Volcà Montsacopa, a favor d’ ANGLADA &
PARTNERS, S.L., amb NIF. B55172555, pel termini de 10 anys, prorrogable per un
màxim de 5 anys, amb un cànon anual de 3.500 euros.
Vist que per a l’explotació de l’establiment de serveis de bar-restaurant al Fort del
Volcà Montsacopa és necessari un espai per a magatzem.
Vist que l’habitatge annex a la capella podria destinar-se a espai de magatzem de
l’establiment de serveis de bar-restaurant al Fort del Volcà Montsacopa.
I en relació a l’expedient IM052018000004 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:
Únic.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i el Bisbat de Girona, en ordre a
completar el signat el dia 20 de febrer de 2014, sobre la cessió d’ús de la Capella de
Sant Francesc d’Assís – Montsacopa.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I L'AJUNTAMENT DE
GIRONA, PER A LA IMPARTICIÓ DE LA FORMACIÓ PREVISTA EN EL MARC DEL
PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES 2017.
Núm. de referència

: X2018007255

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 Girona 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 IM052018000006 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:
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Ajuntament de
Girona, per la impartició de la formació prevista en el marc del Programa “Fem
Ocupació per a Joves”.
Segon.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - AUTORITZAR UNA BESTRETA A UN TREBALLADOR ADSCRIT A LA
POLICIA MUNICIPAL
Núm. de referència

: X2018007317

Vista la sol·licitud del senyor ****, caporal adscrit a la Policia Municipal, presentada en
data 16 de març de 2018 amb número de registre d’entrada E2018004298, demanant
que s’accepti la petició i se li concedeixi una bestreta de dues mensualitats íntegres a
retornar amb descomptes a la nòmina en un màxim de 24 mensualitats
improrrogables, en motiu de la rehabilitació de l’habitatge.
Vist l’informe de Recursos humans de data 19 de març de 2018.
D’acord amb l’article 21 del Conveni de condicions laborals del personal funcionari de
l’Ajuntament d’Olot pel qual s’estableix que el personal que ho necessiti pot demanar
una bestreta de les seves retribucions fins a un màxim de dues mensualitats íntegres a
retornar amb descomptes a la nòmina, en un màxim de 24 mensualitats
improrrogables. L’avançament s’atorgarà si respon, entre altres especificades en el
conveni, a les necessitats de:
 Qüestions mèdiques no cobertes per la Seguretat Social.
 Trasllat, compra, rehabilitació o desnonament de l’habitatge.
 Pagaments improrrogables de la unitat familiar o situacions de necessitat
anàlogues.
Aquestes circumstàncies s’hauran de justificar prèviament i es tindrà en compte:
 Si es demana per primera vegada.
 La situació econòmica de la unitat familiar.
 Si entre la cancel·lació d’una bestreta i la sol·licitud d’una altra han passat 3
mesos.
Atès que la bestreta sol·licitada respon a la necessitat de rehabilitació de l’habitatge,
que el treballador no té cap bestreta activa i que entre la cancel·lació d’una bestreta
anterior i la sol·licitud d’aquesta han passat 3 mesos.
D’acord amb l’article 47.1.c) del Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la llei del impost sobre la renda de les persones físiques i la
Disposició addicional quaranta-quatre de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, per la qual s’estableix el tipus
d’interès legal del diner queda establert en el 3,00 per cent durant la vigència
d’aquesta llei.
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde proposa a la Junta
de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar una bestreta de 2 dues mensualitats íntegres al senyor **** (DNI
****) a retornar mensualment en un període de 24 mesos.
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Segon.- Abonar la quantitat de 6.040,94 euros al senyor ****, a retornar en 24 mesos
essent el primer mes el que es faci efectiva la bestreta.
Aquesta quantitat es pagarà amb càrrec a la partida NP 310 050 “avançaments i
préstecs concedits”.
Tercer.- Aplicar el tipus d’interès legal del diner que estableix la normativa vigent.
Quart.- En qualsevol cas, si el treballador causa baixa a l’empresa per qualsevol motiu,
vindrà obligat ell o, si escau, les persones a qui legalment els correspongui, a retornar
la totalitat de la bestreta pendent en el mateix mes que es produeixi la baixa a
l’empresa.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SERVEIS
8.1. - MODIFICACIÓ I PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DELS ASCENSORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS
Núm. de referència

: X2013016008

La Junta de Govern Local de data 27 de març de 2014 va adjudicar a l’empresa
“Ascensors Serra,SA” el servei de manteniment dels ascensors instal·lats als edificis
municipals.
La durada del contracte s’establí en quatre anys, amb efectes a partir del dia 1 d’abril
de 2014, amb possibilitat de dues pròrrogues, d’any en any, de forma expressa i per
mutu acord de les parts.
D’acord amb la clàusula 35 del plec de clàusules administratives que regeix en
contracte, aquest pot ser objecte de modificació, sempre que les modificacions no
representin un increment o disminució de més d’un 35% del preu d’adjudicació. Així
mateix, preveu, com a causa de modificació del contracte, la retirada i baixa d’algun
dels aparells que formen part de l’objecte del contracte.
D’acord amb la clàusula 5 del plec de prescripcions tècniques reguladores del
contracte, l’Ajuntament es reserva el dret d’augmentar o reduir el nombre
d’instal·lacions. En el cas que s’efectuï una reducció del nombre d’instal·lacions, el
contractista no tindrà dret a percebre cap indemnització per cap mena de concepte,
inclús pel benefici industrial deixat de percebre, i es reduirà del preu del contracte
resultant de la licitació, la part proporcional que correspongui per l’aplicació dels preus
unitaris que constin a l’oferta presentada, d’acord amb les previsions del PCAP.
Vist l’informe, de data 14 de març de 2018, emès per l’enginyer tècnic de l’Àrea
d’Infraestructura i Obra Pública, relatiu a la reducció del nombre d’aparells inclosos en
el contracte de manteniment dels ascensors instal·lats als edificis municipals, en el
sentit de donar de baixa, a partir del dia 31 de març de 2018, l’aparell elevador
plataforma RAE A-1030 situat a l’antic hospital del carrer Mulleres, per les raons
exposades en el mateix.
Atès que les modificacions del contracte efectuades fins a la data no representen un
increment ni una disminució del contracte de més d’un 35% del preu d’adjudicació.
Vist l’informe emès pel tècnic de l’Àrea d’infraestructura i Obra Pública, relatiu a la
voluntat per part de l’empresa adjudicatària de continuar realitzant el servei objecte del
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contracte, i que proposa prorrogar el contracte un any més.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000016 i antecedents corresponents,
la regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Modificar el contracte subscrit entre aquest Ajuntament i l’empresa
“Ascensors Serra,SA” per al servei de manteniment dels ascensors instal·lats als
edificis municipals, en el sentit de donar de baixa, amb efectes a partir del 31 de març
de 2018:
- Aparell elevador plataforma: RAE-1030 instal·lat a l’edifici de l’antic Hospital Sant
Jaume d’Olot.
Segon.- El preu anual del contracte una vegada efectuada la modificació, s’estableix
en quinze mil cinc-cents noranta-vuit euros amb vint-i-quatre cèntims (15.598,24 €) IVA
inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en: dotze mil vuit-cents noranta-un euros amb onze
cèntims (12.891,11 €) de preu net, mes dos mil set-cents set euros amb tretze cèntims
(2.707,13 €) d’IVA calculat amb el tipus del 21%.
Tercer.- Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 d’abril de 2018, i amb les
mateixes condicions, el contracte subscrit amb l’empresa “Ascensors Serra,SA” per al
servei de manteniment dels ascensors instal·lats als edificis municipals.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2018007576

En relació a l’expedient CPG22018000034 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 18/10 per un import de
422.466, 68 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
422466.88

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D'OLOT
Núm. de referència

: X2018007492

En relació a l’expedient CPG12018000067 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 nominativa, prevista en el pressupost de l’any 2018, a l’
entitat ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’OLOT amb NIF: J17840174 per un import
de 36.000,00 euros, amb càrrec a la partida 18.200.430.480050 “SUBVENCIÓ ACO –
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DINAMITZACIÓ COMERCIAL”.
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
200220
1801345001

Tipus
Partida
Import
Despeses 18200 430 480050 36000

Descripció
SUBVENCIO ACO - DINAMITZACIO
COMERCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE PLACERS DEL MERCAT
D'OLOT
Núm. de referència

: X2018007516

En relació a l’expedient CPG12018000068 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 nominativa, prevista en el pressupost de l’any 2018, a l’
entitat ASSOCIACIÓ DE PLACERS DEL MERCAT D’OLOT amb NIF: G17680596 per
un import de 6.700,00 euros, amb càrrec a la partida 18.200.4312.480051 “
SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ PLACERS”.
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
8

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
200220
1801344001

Tipus
Partida
Despeses 18200 4312 480051

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
6700 SUBVENCIO ASSOCIACIO 100 001 001 001 000 000
PLACERS

S’aprova per unanimitat.
10.3. - APROVAR SUBVENCÍÓ A L'ASSOCIACIÓ LINKINESIS
Núm. de referència

: X2018007517

En relació a l’expedient CPG12018000069 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 nominativa, prevista en el pressupost de l’any 2018, a l’
entitat ASSOCIACIÓ LINKINESIS amb NIF: G55232615 per un import de 500,00
euros, amb càrrec a la partida 18.200.430.480055 “SUBVENCIÓ ASSOC.
LINKINESSIS-MOIXINA”.
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
200220
1801346001

Tipus
Partida
Despeses 18200 430 480055

Import Descripció
500
SUBVENCIO ASSOC.
LINKINESSIS - MOIXINA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ D'HOSTALATGE DE LA
GARROTXA
Núm. de referència

: X2018007519

En relació a l’expedient CPG12018000070 i vist l’expedient administratiu i antecedents
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corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció nominativa, prevista en el pressupost de l’any 2018, a l’
entitat ASSOCIACIÓ D’HOSTALATGE DE LA GARROTXA amb NIF: G17154030 per
un import de 14.000,00 euros, amb càrrec a la partida 18.200.432.480041
“SUBVENCIÓ ASSOC. HOSTALATGE GARROTXA”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1801347001

Tipus
Partida
Import
Despeses 18200 432 480041 14000

Descripció
SUBVENCIO ASSOC.
HOSTALATGE GARROTXA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.5. - APROVAR SUBVENCIÓ A LA FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA
Núm. de referència

: X2018007521

En relació a l’expedient CPG12018000071 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 FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA amb NIF:
G17808098 per un import de 1.700,00 euros, amb càrrec a la partida
18.600.231.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
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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
200220
1800009001

Tipus
Despeses

Partida
18600 231 480006

Import
1700

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AMIPA ESCOLA JOAN XXIII
Núm. de referència

: X2018007522

En relació a l’expedient CPG12018000072 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 AMIPA ESCOLA JOAN XXIII amb NIF:
G17347113 per un import de 300,00 euros, amb càrrec a la partida 18.600.231.480006
“SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800009002

Tipus
Despeses

Partida
18600 231 480006

Import
300

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.7. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES
AMB TEA DE LA GARROTXA
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Núm. de referència

: X2018007525

En relació a l’expedient CPG12018000073 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 FAMILIARS DE PERSONES
AMB TEA DE LA GARROTXA amb NIF: G55315279 per un import de 1.400,00 euros,
amb càrrec a la partida 18.600.231.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800009003

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480006

Import
1400

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.8. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT EL PARAIGUA
Núm. de referència

: X2018007530

En relació a l’expedient CPG12018000075 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 EL PARAIGUA amb NIF: G55157226 per un
import de 1.300,00 euros, amb càrrec a la partida 18.600.231.480006
“SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.

12

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
200220
1800009005

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480006

Import
1300

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.9. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ BANC DEL TEMPS DE LA
GARROTXA "BATEGA"
Núm. de referència

: X2018007532

En relació a l’expedient CPG12018000076 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 BANC DEL TEMPS DE LA
GARROTXA “BATEGA” amb NIF: G55159826 per un import de 500,00 euros, amb
càrrec a la partida 18.600.231.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800009006

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480006

Import
500

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000
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S’aprova per unanimitat.
10.10. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT GRUP DE DIALEG INTERELIGIOS
D'OLOT
Núm. de referència

: X2018007538

En relació a l’expedient CPG12018000077
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 GRUP DE DIÀLEG INTERELIGIÒS D’OLOT amb
NIF: G55194591 per un import de 400,00 euros, amb càrrec a la partida
18.600.231.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800009007

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480006

Import
400

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.11. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ D'AFECTATS DE SÍNDROME
DE FATIGA CRÒNICA I FIBROMIÀLGIA
Núm. de referència

: X2018007540

En relació a l’expedient CPG12018000078 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 SÍNDROME FATIGA CRÒNICA I
FIBROMIÀLIGA amb NIF: G17851833 per un import de 600,00 euros, amb càrrec a la
partida 18.600.231.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL”.
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2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800009008

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480006

Import
600

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.12. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN D'OLOT
Núm. de referència

: X2018007544

En relació a l’expedient CPG12018000079 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 LA GENT GRAN D’OLOT amb
NIF: G17556754 per un import de 2.100,00 euros, amb càrrec a la partida
18.600.231.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
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Operació Referència
200220
1800009009

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480006

Import
2100

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.13. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT INTEGRA ASSOCIACIÓ DE
DISCAPACITATS INTEL.LECTUALS
Núm. de referència

: X2018007549

En relació a l’expedient CPG12018000080 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 INTEGRA ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS
INTEL.LECTUALS amb NIF: G17035445 per un import de 3.500,00 euros, amb càrrec
a la partida 18.600.231.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800009010

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480006

Import
3500

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.14. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DISCAPACITATS COMARQUES
GIRONINES
Núm. de referència

: X2018007551

En relació a l’expedient CPG12018000081 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el
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pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ DISCAPACITATS COMARQUES
GIRONINES amb NIF: G17635665 per un import de 800,00 euros, amb càrrec a la
partida 18.600.231.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800009011

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480006

Import
800

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.15. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AGRUPACIÓ DE LES PERSONES SORDES
DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2018007554

En relació a l’expedient CPG12018000082 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 AGRUPACIÓ DE LES PERSONES SORDES DE
LA GARROTXA amb NIF: G17089103 per un import de 1.800,00 euros, amb càrrec a
la partida 18.600.231.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
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4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800009012

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480006

Import
1800

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVAR RENÚNCIA DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ BANC DEL
TEMPS DE LA GARROTXA "BATEGA"
Núm. de referència

: X2018007558

En relació a l’expedient CPG12018000083 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:
1. Vist l’escrit de renúncia de subvenció presentada per l’ASSOCIACIÓ BANC
DEL TEMPS DE LA GARROTXA.
2. Acceptar la renúncia de la subvenció atorgada a l’entitat ASSOCIACIÓ BANC
DEL TEMPS DE LA GARROTXA per un import de 400,09 euros, amb càrrec a
la partida 17.600.231.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL”:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
-400.09

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
12.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES
Núm. de referència

: X2018007574

En relació a l’expedient CPG22018000033 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

BARTRINA-TRAVESAS SL
CONTRUCCIONES I REST. J. TARRES

1.347,00
300,00

Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

S’aprova per unanimitat.
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Import
1647

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

13.1. - PADRO IBI URBANA 2018
Núm. de referència

: X2018005584

En relació a l’expedient UR052018000001 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:
Primer.- aprovar el Padró de l’Impost sobre béns immobles de naturales urbana,
exercici 2018, d’acord al següent detall:
Número de rebuts: 25.878
Import total: 9.636.473,40 €
El període de pagament en voluntària serà del 01/04/2018 al 31/05/2018.
Aquells rebuts domiciliats i d’import igual o superior a 100 €, es fraccionaran de forma
automàtica, i es carregaran a l’entitat financera d’acord amb els següents terminis:
El 60% es carregarà a 31/05/2018
El 40% es carregarà a 30/09/2018
Per a la resta de rebuts caldrà fer el pagament abans del 31 de maig d’acord amb les
següents formes de pagament:
A - Si els rebuts es troben domiciliats es carregaran al banc a 31/05/2018.
B - Si no es troben domiciliats caldrà fer el pagament fins a 31 de maig, mitjançant el
tríptic de pagament que s’enviarà, per algun dels següents sistemes:
a. Mitjançant internet, accedint a : www.olot.cat o www.lacaixa.cat
b. Qualsevol entitat financera especificada en el mateix tríptic
c. Qualsevol terminal SERVICAIXA
Segon.- Exposar al públic el present acord en el termini d’un mes.
S’aprova per unanimitat.
14.1. - PADRÓ RÚSTICA 2018
Núm. de referència

: X2018007100

En relació a l’expedient UR052018000002 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:
Primer.- aprovar el Padró de l’Impost sobre béns immobles de naturales rústica,
exercici 2018, d’acord al següent detall:
Número de rebuts: 223
Import total:
15.156,66 €
El període de pagament en voluntària serà del 01/05/2018 al 30/06/2018.
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Si els rebuts es troben domiciliats, es carregaran al banc a 30 de juny de 2018.
En cas que no s’hagi facilitat domiciliació bancària, caldrà fer el pagament abans del
30 de juny mitjançant el tríptic de pagament que s’enviarà, per algun dels següents
sistemes:
a. Mitjançant internet, accedint a : www.olot.cat o www.lacaixa.cat
b. Qualsevol entitat financera especificada en el mateix tríptic
c. Qualsevol terminal SERVICAIXA
Segon.- Exposar al públic el present acord en el termini d’un mes.

S’aprova per unanimitat.
15.1. - ASSABENTATS.- PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES
COMUNICACIONS D’OBRES PRESENTADES EL MES DE FEBRER DE 2018
RELATIUS A L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I URBANISME.
En relació a l’expedient URG72018000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Data sol·licitud Tipus d'obra

Adreça

01/02/2018
01/02/2018
05/02/2018
06/02/2018
06/02/2018
08/02/2018
08/02/2018
09/02/2018
09/02/2018
12/02/2018
13/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
15/02/2018

SANT ESTEVE, 7
PUIG ROIG,14 B 1
PINTOR DOMENGE,7
IU PASCUAL, 23 3 1
PL. TEATRE,1 1
GARGANTA,1
VERGE DE FÀTIMA, 19
BARRETINA, 7
BISBE LORENZANA, 18 6 2
AV. SANT JORDI, 68
AV. REIS CATÒLICS, 13 1 4
C. SANT PERE MÀRTIR, 20 B 1
AV. MÚRCIA, 9 1 1
C. SANT ESTEVE, 7

16/02/2018
16/02/2018
19/02/2018
19/02/2018
19/02/2018
20/02/2018
20/02/2018
20/02/2018
21/02/2018
21/02/2018
23/02/2018
26/02/2018
26/02/2018
27/02/2018
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ADEQUACIÓ INTERIOR LOCAL PER OBRIR UN COMERÇ
PINTURA INTERIOR I CANVI IL·LUMINACIÓ
CANVI DE PAVIMENT I RENOVACIO DE CUINA I BANY.
REFORMA BANY
PAVIMENT LOCAL, BANYS, INSTAL·LACIONS SUBMNINSTRES
MOVIMENT DE TERRES PER A DEIXAR UNA PARCEL·LA A
TREBALLS ESPAIS EXTERIORS PRIVATS ENRAJOLAR
INSTAL.LACIÓ ENVÀ PLUVIAL
CANVI DE BANYERA PER PLAT DE DUTXA
SUBSTITUCIÓ PAVIMENT PIS
REFORMA BANY
ADEQUACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CENTRE DE PILATES
POSAR PARQUET, CANVI FINESTRES, I AÏLLAMENT PARETS
SOL·LICITUD DE LLICENCIA D'OBRA MENOR D'ACABATS
EXTERIORS D'EDIFICIS AL BARRI VELL O EN SOL NO
REPARACIÓ DE TEULADA
NETEJA INTERIOR DE LOCAL PER POSTERIORS OBRES.
CONSTRUCCIÓ DE TANQUES
ACABATS EXTERIORS
INSTAL·LACIÓ ENVÀ PLUVIAL
REFORMA BANY
CONSTRUCCIÓ DE TANQUES
PINTAT DE FAÇANA
REPARAR CANAL INTERIOR I REPÀS AL TEULAT.
PINTAT I REPARACIÓ DE FAÇANES (SEGONS REQUERIMENT
CANVIAR EL COLOR DE LES PORTALLERES D'ACCÉS A
L'ENTRADA DE LES CASES I LES BARANES (RAL 7043
TREURE BANYERA I POSAR PLAT DE DUTXA
REFORMA LAVABO
REFORMA BANY I SUBSTITUCIÓ OBERTURES

C. NOTARI NONET ESCUBÓS, 12
C. SANT PERE MÀRTIR, 20 B 1
C. VIC, 30
CARRER POU DEL GLAÇ Núm 0022
C. CARRILET 1-3
C. DOCTOR JOAQUIM MASMITJÀ, 23 3 1
C. GARGANTA, 1001
C. EIXIMENIS 7
C. ISAAC ALBÉNIZ, 21
C. ALT DEL TURA, 18
AV. PLA DE DALT, 3
PL. LLIÇA, 1 2 3
C. COMPOSITOR PEDRELL,57
PTGE DESEMPARATS, 93

S’aprova per unanimitat.
16.1. - PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ D’UN NOU DIPÒSIT,
CANONADES D’IMPULSIÓ I DISTRIBUCIÓ I D’UN NOU PUNT DE CAPTACIÓ A LA
CIUTAT D’OLOT.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT
Núm. de referència

: X2018007367

Vist el projecte executiu de construcció d’un nou dipòsit, canonades d’impulsió i
distribució i un nou punt de captació a la ciutat d’Olot, redactat per Plana Hurtós
Enginyers, SLP en data febrer de 2018, que té per objecte definir i valorar amb detall
les obres i actuacions necessàries per a la construcció del nou dipòsit, canonada
d’impulsió i distribució, i d’un nou punt de captació a la ciutat d’Olot.
Vist l’informe favorable emès pel Director de l’Àrea d’Urbanisme i Infraestructura en
data 21 de març de 2018, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual es proposa
aprovar inicialment el projecte esmentat.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2018000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte executiu de construcció d’un nou
dipòsit, canonades d’impulsió i distribució i un nou punt de captació a la ciutat d’Olot,
redactat per Plana Hurtós Enginyers, SLP en data febrer de 2018.
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de trenta dies,
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la corporació i
al web de l’Ajuntament.
TERCER.- SOL·LICITAR informe al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - LEGALITZACIÓ D’OBRES DE REFORMA D’EDIFICI (PLANTES 2A, 3A I 4A)
AMB AUGMENT DEL NOMBRE D’HABITATGES (DE 3 A 6) AL PASSEIG PG.
BLAY, 1.
Núm. de referència

: X2018001822

Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents del Decret 179/1995
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda:
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CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32018000006 en data
registre entrada 13/02/2018
a: ****
per a: LEGALITZACIÓ D'OBRES DE REFORMA D'EDIFICI (PLANTES 2A, 3A I 4A)
AMB AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES (DE 3 A 6)
situada a: PG BLAY N.0001
U.T.M : 7703206
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2018800014
FMA2018600034
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la
liquidació adjunta.
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 176174.64 euros
3 Connexions desguassos habitatges
Base liquidable (3)
176174.64

Drets
6007.49

% bonificació
0

Drets definitius
6007.49

Taxes Total Drets
525.30
6532.79

Garanties:
mov runes + rep pav + gest res: 600.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
6532.79
600.00

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.
1. Tot i tractar-se d'una edificació en volum disconforme amb el Pla d’ordenació
urbanística municipal (POUM), s'autoritza l'obra considerada de consolidació i
rehabilitació, cas admès segons article 125 del POUM i article 108.4 de la Llei
d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010).
2. La resolució d’aquesta llicència deixa sense efectes l’expedient d’obres de reforma
de la coberta de l’edifici subjectes al règim de comunicació, iniciat amb la sol·licitud
presentada el dia 10/11/2017. Entre les condicions particulars de l’expedient hi consta
l’aportació d’un projecte modificat, requisit que ha quedat satisfet amb el projecte de
legalització, de data febres de 2018 redactat per l’arquitecta Raquel Serrat Rodeja,
incorporat a l’expedient d’aquesta llicència d’obres.
3. Aquesta llicència d’obres autoritza l’afectació de la via pública en l’àmbit de la plaça
del Rector Ferrer per a operacions de càrrega i descàrrega de l’obra d’acord amb les
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previsions de la memòria complementària del projecte d’obres presentat. No autoritza
l’ocupació del passeig d’en Blay en la zona afectada per les obres d’urbanització que
s’executen.
4. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de
l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en
relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública
prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les
normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.
5. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega
que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per
tal de preveure la senyalització necessària.
6. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la
via pública.
7. S’imposa una fiança de 600,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs
de moviment i transport de terres o runes previstos. Aquesta fiança també ha
d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra. La fiança s’haurà de
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.
8. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici
reformat amb augment del nombre d’habitatges, la persona promotora ha de
comunicar prèviament la finalització de les obres a l’ajuntament. La comunicació ha
d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit per la direcció facultativa de les
obres en què han de constar els fets següents: a) Data de finiment de les obres. b)
Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i,
si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús
autoritzat.
9. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions de
l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el
28/07/2005.
10. D'acord a l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77.2 de la Llei 38/88, el termini per
donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del dia següent a la data
d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de
l’Ajuntament -2n. pis -. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i
d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final d'obra, 4)
Fotografia/es de la façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI del titular, 6) Fotocòpia del rebut
actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. .
S’aprova per unanimitat.
18.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 12 I 13 DE MARÇ DE 2018 RELATIUS
A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2018007260

En relació a l’expedient AG012018000028, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, adoptar el següent acord:
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Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats entre els dies
12 i 13 de març de 2018 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a
continuació:
Tràmit

Nom / comercial

Concepte

Adreça

Decret

Assabentat
obertura

Carmen Guardiola
Fernández

C/Antoni Llopis 6

12/03/2018

Assabentat
obertura

Binbin Dong

Venda
d’objectes
de
regal
Bar Restaurant

Av. Santa Coloma 28 A B
1

12/03/2018

Assabentat de
Baixa

Equip
Tècnic
Santandreu

Oficina tècnica

Pg. Barcelona 30

12/03/2018

Assabentat de
canvi de nom

Queviures Pilar

Venda
d’alimentació

Av. Sant Joan 6 B 1

12/03/2018

C/Mossèn Gelabert 14 3r

12/03/2018

Av. Girona 88

13/03/2018

Activitats

Gossos potencialment perillosos
Concessió
American
****
llicència

Staffordshire
Terrier

Permisos d’abocaments d’aigües residuals
Renovació
Pneumàtics Olot Taller
permís
SA
reparació
abocament
vehicles
aigües
residuals

de
de

S’aprova per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a un quart i cinc minuts de nou del matí, i per a constància
del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva
signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE

24

LA SECRETÀRIA

