ACTA NÚM. 13
JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA
29 DE MARÇ DE 2018
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 29 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, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach, Montserrat Torras i
Surroca. Excusa la seva assistència el Sr. Jordi Alcalde i Gurt.
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,
Mercè Traveria Costa, Raül Massanella Quiles, Xavier García Zabal.
Actua com a secretari, el Secretari Accidental, Sr. Miquel Torrent Compte.
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, el Secretari accidental 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 22 de març :
- el mateix dia 22 de març, va assistir a una reunió del Pla Estratègic de la Regió
Sanitària de Girona.
- el dia 23 de març, dia de celebració de la Festa de la Policia, va assistir a l’acte
d’entrega de diplomes que va tenir lloc al Saló de Sessions.
- i el dia 26 de març es va desplaçar a Barcelona per assistir a l’executiva
extraordinària convocada conjuntament per l’ACM i l’AMI.
3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit el Secretari accidental 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.
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4.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I
L'AJUNTAMENT D'OLOT PER LA GESTIÓ I MANTENIMENT DELS SENYALS DEL
PROJECTE GARROTXA CULTOUR.
Núm. de referència

: X2018008412

Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa va obtenir l’any 2013 una subvenció de
fons europeus FEDER, i a les anualitats 2014 i 2015 es van atorgar dos Plans de
Foment del Turístic, anomenats “La Garrotxa Terra de Volcans, Cultura i Identitat” i “La
Garrotxa Terra de Volcans, Cultura i Identitat. Fase II”, respectivament, que van
permetre –entre altres accions- impulsar un projecte conjunt anomenat GARROTXA
CULTOUR.
Atès que el projecte conjunt GARROTXA CULTOUR ha permès la posada en valor del
patrimoni cultural de la Garrotxa, organitzat a través de 15 propostes temàtiques.
Atès que en el marc d’aquest projecte, el Consell Comarcal de la Garrotxa va facilitar,
doncs, senyalització a tots els municipis de la Garrotxa, en funció de l’acord al qual es
va arribar amb cada ajuntament en relació als diferents indrets que desitjaven
senyalitzar finançant-los a través del projecte conjunt inicial.
Atès que en el Consell d’Alcaldes, reunit el 9 de febrer de 2017, es va proposar que els
respectius ajuntaments es farien càrrec del manteniment dels senyals implantats al
seu municipi fins a aquella data, i també tots els costos derivats de les futures
implantacions promogudes des de l’ajuntament, assumint expressament el seu
compromís de manteniment dels senyals (excloent les implantacions promogudes pel
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, la responsabilitat de les quals
recaurà en aquest).
I en relació a l’expedient IM072018000002 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 el Consell Comarcal de la Garrotxa i
l’Ajuntament d’Olot per la gestió i manteniment dels senyals del projecte GARROTXA
CULTOUR.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ PER A PRÀCTIQUES EN EMPRESES, ENTRE L’AJUNTAMENT
D’OLOT, LA FAGEDA FUNDACIÓ I EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA,
DINS EL MARC DEL PROGRAMA DE PROJECTES INNOVADORS I
EXPERIMENTALS 2016 – UNA NOVA OPORTUNITAT.
Núm. de referència

: X2016022302

Vist que l’Ajuntament d’Olot té atorgada una subvenció per dur a terme el pla
d’execució anual denominat “GENERACIÓ DE NOVES OPORTUNITATS”, atorgada
per el Servei d’Ocupació de Catalunya dins el marc del Programa de projectes
innovadors i experimentals amb número d’expedient IE-20/16.
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Vist que les activitats de capacitació especialitzada dins el marc del Programa de
projectes innovadors i experimentals 2016, hauran de tenir en compte les necessitats
de les empreses i del territori i incidir en els sectors amb més potencial per generar i/o
mantenir ocupació i, de cara a facilitar la posterior inserció laboral de les persones
destinatàries, podran incloure pràctiques no laborals en empreses.
Vist que en cas que es realitzin pràctiques no laborals o de perfeccionament
professional en empreses caldrà signar el corresponent conveni de col·laboració per a
pràctiques en empreses, que haurà d’identificar les parts i seguiment i el sistema
d’avaluació.
I en relació a l’expedient SPR12016000009 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 per a pràctiques en empresa entre
l’Ajuntament d’Olot, La Fundació Fageda i el Servei d’Ocupació de Catalunya dins el
marc del Programa de projectes innovadors i experimentals 2016 – Una Nova
Oportunitat.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SERVEIS
6.1. - SERVEIS DE DISSENY GRÀFIC I DECORACIÓ DELS ESPAIS
PROFESSIONALS DEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2018
Núm. de referència : X2018007864

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de disseny gràfic i decoració dels
espais professionals del “Festival Sismògraf 2018” , com es desprèn de l’informe de
data 21 de març de 2018, emès per la directora adjunta de l’Institut Municipal de
Cultura de la Ciutat d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
Tercer.- S’ha demanat pressupost als professionals que es detallen a continuació per
prestar el servei de disseny gràfic i decoració dels espais professionals del “Festival
Sismògraf 2018”
- Sr. Manel Quintana Caralt
- Sr. Marc Planagumà Guàrdia
- Sr. Pau Àvila Otero
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada pel Sr.
Manel Quintana Caralt per haver presentat l’oferta més econòmica
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles
generals de contractació.
Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi
adjudicat al Sr. Manel Quintana Caralt un servei amb el mateix objecte per import
superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any.
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Setè.- Vista la capacitat d’obrar del Sr. Miquel Quintana Caralt i atès que aquest
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics i vist l’expedient administratiu núm:
CC012018000112
i
antecedents
corresponents,
la regidora
delegada
d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per la directora adjunta de l’Institut Municipal de
Cultura de la Ciutat d’Olot de data 21 de març de 2018 en el que es motiven les
necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor del Sr. MANEL QUINTANTA CARALT, amb NIF núm. 77916693F, el contracte
menor de serveis de disseny gràfic i decoració dels espais professionals del Festival
Sismògraf 2018 pel preu de deu mil dos-cents vuitanta-cinc euros (10.285€), IVA
inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en vuit mil cinc-cents euros (8.500 €) de pressupost net i
mil set-cents vuitanta-cinc euros (1.785 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- Els serveis es portaran a terme a partir de la data de recepció de la notificació
de l’adjudicació i fins el 22 d’abril de 2018
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de deu mil dos-cents vuitanta-cinc
euros (10.285 €), IVA inclòs, amb càrrec a la partida núm. 178.400.334.227991
“actuacions festival sismògraf” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 18400 334 227991

Import
10285

Descripció
ACTUACIONS SISMOGRAF

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

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.
Setè.- El Sr. Manel Quintana Caralt adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000112.
S’aprova per unanimitat.
6.2.- SERVEIS DE SELECCIÓ D'UN PROJECT MANAGER PER AL PROGRAMA
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EUROPACE
Núm. de referència : X2018008451

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar els serveis de selecció d’un Project Manager
per al Programa Europace, com es desprèn de l’informe de data 23 de març de 2018,
emès per la Gerent de DinàmiG.
Segon.- Atès que es tracta d’un serveis esporàdic i puntual.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar els serveis de
selecció d’un Project Manager per al Programa Europace:
-Axxon Recursos Humans,SLU
-Psicotècnia
-Konsac Group
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració de data 23 de març de 2018 emès per al
Gerent de DinàmiG , la millor proposta ha estat la presentada per l’empresa “Axxon
Recursos Humans, SLU” .
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles
generals de contractació.
Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi
adjudicat a l’empresa “Axxon Recursos Humans,SLU” per un servei, amb el mateix
objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any.
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa “Axxon Recursos Humans,SLU” i atès
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics i vist l’expedient administratiu núm:
CC012018000113, la regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar l’informe emès per la Gerent de DinàmiG de data 23 de març de
2018 en el que es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa “AXXON RECURSOS HUMANS, SL”, amb NIF núm. B17383910,
el contracte menor dels serveis de selecció d’un Project Manager per al Programa
Europace, pel preu de quatre mil vuit-cents quaranta euros euros (4.840 €), IVA
inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en quatre mil euros (4.000 €) de pressupost net i vuitcents quaranta euros (840 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà de cent vint (120) dies, a
partir de la data de recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de quatre mil vuit-cents quaranta
euros (4.840 €), IVA inclòs, amb càrrec a la partida 18.200.1721.227999 “serveis
externs Europace” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 18200 1721 227999

Import
4840

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SERVEIS EXTERNS EUROPACE 100 001 001 001 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.
Setè.- L’empresa “AXXON RECURSOS HUMANS SLU” adjuntarà una còpia d’aquest
acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012018000113.
S’aprova per unanimitat.
6.3. - SERVEIS D'ENREGISTRAMENT I PRODUCCIÓ D'IMATGES DE L'ACTIVITAT
MUNICIPAL
Núm. de referència : X2018007640

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei d’enregistrament i producció
d’imatges de l’activitat municipal, com es desprèn de l’informe de data 21 de març de
2018, emès per la responsable de l’Àrea de Comunicació.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
Tercer.- S’ha demanat pressupost als professionals que es detallen a continuació per
prestar el les següents empreses per prestar el servei d’enregistrament i producció
d’imatges de l’activitat municipal:
-Sra. Catalina Badosa Franch
-Sr . Sergi Sala Costa
-Sr. Marc Vila Serra
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Quart.- Han presentat pressupost la Sra. Catalina Badosa Franch i el Sr. Sergi Sala
Costa; d’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada pel Sr.
Sergi Sala Costa per haver presentat l’oferta més econòmica.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles
generals de contractació.
Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi
adjudicat al Sr. Sergi Sala Costa per un servei , amb el mateix objecte per import
superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any.
Setè.- Vista la capacitat d’obrar del Sr. Sergi Sala Costa i atès que aquesta compta
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics i vist l’expedient administratiu núm:
CC012018000106, la regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per la responsable de l’Àrea de Comunicació de data
21 de març de 2018 en el que es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor del Sr. SERGI SALA COSTA, amb NIF núm. 43632457P, el contracte menor del
servei d’enregistrament i producció d’imatges de l’activitat municipal, pel preu de sis
mil cinc-cents trenta-quatre euros (6.534 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en cinc mil quatre-cents euros (5.400 €) de
pressupost net i mil cent trenta-quatre euros (1.134 €) d’IVA calculat amb un tipus
del 21 %.
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període d’1 abril de 2018 a 31 de
desembre de 2018.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de sis mil cinc-cents trenta-quatre
euros (6.534 €), IVA inclòs, amb càrrec a la partida 18.100.491.227063 “suport
comunicació municipal” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import
Despeses 18100 491 227063 6534

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUPORT COMUNICACIO MUNICIPAL 100 001 001 001 000 000
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Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.
Tercer.- El Sr. SERGI SALA COSTA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000106.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2018008628

En relació a l’expedient CPG22018000039 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. 18/011 per un import de
362.482,94 euros.
Operació Referència

Tipus
Partida Import
Despeses 99999 362.482.94

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

S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL SONINKARA DARS
LANIE KEKORO
Núm. de referència

: X2018008450

En relació a l’expedient CPG12018000084 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL SONINKARA DARS
LENIE KEKORO amb NIF: G55046346 per un import de 1.700,00 euros, amb càrrec a
la partida 18.600.231.480043 “SUBVENCIONS COOPERACIÓ”.
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
200220
1800011001

Tipus
Partida
Import
Despeses 18600 231 480043 1700

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
8.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ GARROTXA DIVERSA
Núm. de referència

: X2018008452

En relació a l’expedient CPG12018000085 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ GARROTXA DIVERSA amb NIF:
G55300800 per un import de 450,00 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
1800009004

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480006

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
450
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
8.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI DESAMPARATS
Núm. de referència

: X2018008455

En relació a l’expedient CPG12018000086 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI DESEMPARATS
amb NIF: G17550468 per un import de 2.200,00 euros, amb càrrec a la partida
18.600.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS”.
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
1800012007

Tipus
Despeses

Partida
18160 924 480003

Import
2200

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
8.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EIXAMPLE POPULAR
Núm. de referència

: X2018008457

En relació a l’expedient CPG12018000087 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EIXAMPLE POPULAR
amb NIF: G17276601 per un import de 600,00 euros, amb càrrec a la partida
18.600.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS”.
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
1800012008

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003

Import
600

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
8.5. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE
L'HOSTAL DEL SOL
Núm. de referència

: X2018008458

En relació a l’expedient CPG12018000088 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE
L’HOSTAL DEL SOL amb NIF: G55225874 per un import de 1.000,00 euros, amb
càrrec a la partida 18.600.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS”.
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
1800012009

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003

Import
1000

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
8.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ VEÏNS LES FONTS
Núm. de referència

: X2018008459

En relació a l’expedient CPG12018000089 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 amb règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’entitat ASSOCIACIÓ VEÏNS LES FONTS amb NIF:
G17134123 per un import de 600,00 euros, amb càrrec a la partida 18.600.924.480003
“SUBVENCIONS BARRIS”.
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
1800012010

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003

Import
600

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
8.7. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ VEÏNS MONTOLIVET
Núm. de referència

: X2018008462

En relació a l’expedient CPG12018000090 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ VEÏNS MONTOLIVET amb NIF:
G17254566 per un import de 1.600,00 euros, amb càrrec a la partida
18.600.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
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conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800012011

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003

Import
1600

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
8.8. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI DEL MORROTPLA DE BAIX
Núm. de referència

: X2018008472

En relació a l’expedient CPG12018000091 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI DEL MORROT –
PLA DE BAIX amb NIF: G17312323 per un import de 3.300,00 euros, amb càrrec a la
partida 18.600.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS”.
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
1800012012

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003

Import
3300

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
8.9. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ VEÏNS I PROPIETARIS NUCLI
ANTIC
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Núm. de referència

: X2018008474

En relació a l’expedient CPG12018000092 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ VEÏNS I PROPIETARIS NUCLI
ANTIC amb NIF: G17157454 per un import de 3.100,00 euros, amb càrrec a la partida
18.600.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS”.
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
1800012013

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003

Import
3100

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
8.10. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIO VEÏNS BARRI DE PEQUIN
Núm. de referència

: X2018008477

En relació a l’expedient CPG12018000093 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ VEÏNS BARRI DE PEQUIN amb
NIF: G17315854 per un import de 1.800,00 euros, amb càrrec a la partida
18.600.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS”.
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
200220
1800012014

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003

Import
1800

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
8.11. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ VEÏNS PLA DE DALT EL
CASSES
Núm. de referència

: X2018008478

En relació a l’expedient CPG12018000094 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ VEÏNS PLA DE DALT EL CASSES
amb NIF: G17296278 per un import de 2.400,00 euros, amb càrrec a la partida
18.600.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS”.
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
1800012015

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003

Import
2400

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
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8.12. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ VEÏNS DEL BARRI DE LES
PLANOTES
Núm. de referència

: X2018008480

En relació a l’expedient CPG12018000095 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE LES
PLANOTES amb NIF: G17665613 per un import de 2.600,00 euros, amb càrrec a la
partida 18.600.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS”.
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
1800012016

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003

Import
2600

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
8.13. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ VEÏNS SANT CRISTOFOL MAS
BERNAT
Núm. de referència

: X2018008481

En relació a l’expedient CPG12018000096 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ VEÏNS SANT CRISTOFOL MAS
BERNAT amb NIF: G17228305 per un import de 2.500,00 euros, amb càrrec a la
partida 18.600.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS”.
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,
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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
1800012017

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003

Import
2500

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
8.14. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ VEÏNS DE SANT FRANCESC
Núm. de referència

: X2018008482

En relació a l’expedient CPG12018000097 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ VEÏNS DE SANT FRANCESC amb
NIF: G17267741 per un import de 2.500,00 euros, amb càrrec a la partida
18.600.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS”.
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
1800012018

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003

Import
2500

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
8.15. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ VEÏNS SANT ROC
Núm. de referència

: X2018008485

En relació a l’expedient CPG12018000098 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ VEÏNS SANT ROC amb NIF:
G17041658 per un import de 4.000,00 euros, amb càrrec a la partida
18.600.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS”.
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
1800012019

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003

Import
4000

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
8.16. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AAVV I COMERCIANTS BARRI SANT FERRIOL
Núm. de referència

: X2018008489

En relació a l’expedient CPG12018000099 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ VEÏNS I COMERCIANTS BARRI
SANT FERRIOL amb NIF: G17597303 per un import de 1.400,00 euros, amb càrrec a
la partida 18.600.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS”.
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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
1800012020

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003

Import
1400

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
8.17. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DEL
XIPRER
Núm. de referència

: X2018008497

En relació a l’expedient CPG12018000100 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DEL
XIPRER amb NIF: G55107437 per un import de 800,00 euros, amb càrrec a la partida
18.600.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
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5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800012021

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003

Import
800

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
8.18. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VIVENDES
GARROTXA
Núm. de referència

: X2018008499

En relació a l’expedient CPG12018000101 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VIVENDES GARROTXA
amb NIF: G55128367 per un import de 1.100,00 euros, amb càrrec a la partida
18.600.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS”.
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
1800012002

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003

Import
1100

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
8.19. - APROVAR SUBVENCIÓ A LA JUNTA VEINAL DE BATET
Núm. de referència

: X2018008501

En relació a l’expedient CPG12018000102 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
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subvenció amb règim de concurrència competitiva, prevista en el

pressupost de l’any 2018, a l’ entitat JUNTA VEINAL DE BATET amb NIF: G17706656
per un import de 2.400,00 euros, amb càrrec a la partida 18.600.924.480003
“SUBVENCIONS BARRIS”.
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
1800012003

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003

Import
2400

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
8.20. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE
BENAVENT
Núm. de referència

: X2018008502

En relació a l’expedient CPG12018000103 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE
BENAVENT amb NIF: G17733569 per un import de 1.800,00 euros, amb càrrec a la
partida 18.600.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS”.
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
1800012004

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003

Import Descripció
1800
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
8.21. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ VEÏNS BONAVISTA
Núm. de referència

: X2018008504

En relació a l’expedient CPG12018000104 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ VEÏNS BONAVISTA amb NIF:
G17259714 per un import de 6.500,00 euros, amb càrrec a la partida
18.600.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS”.
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
1800012005

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003

Import
6500

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
8.22. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CASA CULTURAL DE ANDALUCIA
DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2018008506

En relació a l’expedient CPG12018000105 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 amb règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat CASA CULTURAL DE ANDALUCIA DE LA
GARROTXA amb NIF: G17350364 per un import de 5.000,00 euros, amb càrrec a la
partida 18.600.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS”.
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
1800012006

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003

Import
5000

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
8.23. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ VEÏNS LA CAIXA
Núm. de referència

: X2018008509

En relació a l’expedient CPG12018000106 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ VEÏNS LA CAIXA amb NIF:
G17287418 per un import de 1.200,00 euros, amb càrrec a la partida
18.600.924.480003 “SUBVENCIONS BARRIS”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
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conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800012022

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003

Import
1200

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA
Núm. de referència

: X2018008541

En relació a l’expedient CPG22018000038 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Aprovar la certificació n.7 de RUBAU TARRES SA corresponent a les obres de
REMODELACIÓ DEL FIRAL PASSEIG DE L’ESCULTOR MIQUEL BLAY amb càrrec
a la partida 18.140.1532.61910 “REMODELACIÓ FIRAL (PR17-659)” per un import de
348.638,39 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
348638.39

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

S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CASA CULTURAL
DE ANDALUCIA DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2018008527

En relació a l’expedient CPG22018000035 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 2.000 euros a l’ Associació CASA CULTURAL DE
ANDALUCIA DE LA GARROTXA en concepte d’avançament de la subvenció atorgada
per un import total de 5.000 euros, destinada a activitats entitat, aprovada per la Junta
de Govern Local de data 29/03/2018.
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
200220
1800012006001
Despeses 18160 924 480003

S’aprova per unanimitat.
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Import
2000

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

10.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ L'ASSOCIACIÓ
D'HOSTALATGE DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2018008529

En relació a l’expedient CPG22018000036 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 5.600,00 euros a l’ Associació D’Hostalatge de la Garrotxa en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 14.000,00
euros, destinada a activitats de l’entitat, aprovada per la Junta de Govern Local de
data 15/03/2018.
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
200220
1801347001001
Despeses 18200 432 480041

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
5600
SUBVENCIO ASSOC.
100 001 001 001 000 000
HOSTALATGE GARROTXA

S’aprova per unanimitat.
10.3. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ÀMBIT DE SANT
LLUC
Núm. de referència

: X2018008534

En relació a l’expedient CPG22018000037 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Procedir a la bestreta de 4.000,00 euros a l’ Associació ÀMBIT DE SANT LLUC en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 10.000,00
euros, destinada a l’activitat exposicions 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
200220
1800371001002
Despeses 18400 334 480048

Import
4000

Descripció
SUBVENCIO AMBIT
SANT LLUC

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

S’aprova per unanimitat.
11.1. - ADDICIÓ DE PLANTA EN EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL
CARRER ÀNGEL GUIMERÀ, 45.
Núm. de referència

: X2018000291

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
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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:
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32018000002 en data
registre entrada 01/02/2018
a : ****
per a: ADDICIÓ DE PLANTA EN EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
situada a: C ÀNGEL GUIMERÀ N.45
U.T.M : 7085508
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: CRL2018800016
FMA2018600037
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: 58299.97 euros
1 Tanca provisional
Base liquidable (3)
58299.97

Drets % bonificació
1865.60
0

Drets definitius
1865.60

Taxes
64.10

Total Drets
1929.70

Garanties:
mov runes + rep pav + ges res: 617.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
1929.70
617.00

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.
 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.
 Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de
color vermell la tanca de protecció a col·locar al carrer. També caldrà la
col·locació d’un disc de perill per obres. Caldrà garantir un pas per a vianants.
 Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128
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del Pla d’ordenació urbanística municipal. També el tractament de la paret
mitgera que limita amb la finca del carrer d’Àngel Guimerà núm 47, per tractarse d’una façana en tester, d’acord amb les condicions de l’article 155 del
POUM.
El cantell dels ràfecs de coberta no tindrà un gruix superior a 0,20 m ni la seva
volada ultrapassarà els 0,60 m del pla de façana (art. 153 POUM).
S’imposa una fiança de 617,00 € 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 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.
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.
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, 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.
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.
11.2. - CONSTRUCCIÓ DE 3 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA AL
CARRER JOSEP MARIA MIR MAS DE XEXÀS, 9.
Núm. de referència

: X2018003059

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:
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32018000010 en data
registre entrada 08/03/2018
a: CONSTRUCCIONS PERE BARCONS SL
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per a: CONSTRUCCIÓ DE 3 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA
situada a: C JOSEP M. MIR I MAS DE XEXÀS N.0009
U.T.M : 6487504
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: CRL2018800015
FMA2018600036
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: 279318.23 euros
3 Connexions desguassos habitatges
3 Guals
Base liquidable (3)
279318.23

Drets % bonificació
9308.08
0

Drets definitius
9308.08

Taxes Total Drets
525.30
9833.38

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

Euros
9833.38
600.00

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.
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Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com
documentació que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat
per arquitecte assumint la direcció de l’obra.
Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l'obra.
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.
Caldrà aportar memòria descriptiva dels materials i tractament de les façanes
de l’edifici i mostra de color d’acabats. Es condiciona l’autorització de la solució
proposada a la conformitat dels Serveis tècnics municipals.
Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de
la via pública.
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.
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, 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.
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.
D'acord a l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77-2 de la Llei 39/89, el termini
per donar l'alta el nou immoble construït és de 2 mesos comptats 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 -, aportant 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. La concessió de la llicència de primera utilització per als nous
habitatges o locals estarà supeditada a l'esmentada declaració d'alta.

S’aprova per unanimitat.
11.3. - CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EN SUBSTITUCIÓ
DEL PROJECTE AMB LLICÈNCIA EXP. OMA32016000066) AL CARRER ROSA
DEL VENTS, 14.
Núm. de referència

: X2018003174

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:
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient núm: OMA32018000012 en
data registre entrada 27/02/2018
a: ****
per a: CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EN SUBSTITUCIÓ
DEL PROJECTE AMB LLICÈNCIA EXP OMA32016000066)
situada a: C ROSA DELS VENTS N.0014
U.T.M : 8494209
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades
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per acord de la Junta de Govern de 18/06/08
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2018800017
FMA2018600038
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: 167040.34 euros
1 Connexions desguassos habitatges
1 Guals
Base liquidable (3)
Drets
167040.34 5468.59

% bonificació
0

Drets definitius
5468.59

Taxes
525.30

Total Drets
5993.89

Garanties:
mov terres + rep pav: 300 euros
Garantia de gestió de residus: 1342.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
5993.89
1642.00

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.
1. Aquesta llicència d’obres deixa sense efectes la concedida per acord de Junta de
Govern Local en sessió de data 28/07/2016 per a construcció d’habitatge unifamiliar
aïllat a la parcel·la del carrer de la Rosa dels Vents, núm 14, atès el nou projecte
d’obres d’edificació presentat que substitueix l’anterior.
2. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com
documentació que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per
arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra.
3. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres
de construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent
projecte executiu i el programa de control de qualitat.
4. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l'obra.
5. L'excavació prevista s'executarà d'acord amb les condicions determinades a la
vigent Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública.
6. S’imposa una fiança de 1.342,00 € per garantir la correcta gestió de residus
generals per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. 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
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queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.
7. S’imposa una fiança de 300,00 € 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.
8. 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.
9. D'acord a l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77-2 de la Llei 39/89, el termini per
donar l'alta el nou immoble construït és de 2 mesos comptats 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 -, aportant 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. La concessió de la
llicència de primera utilització per als nous habitatges o locals estarà supeditada a
l'esmentada declaració d'alta.
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

EL SECRETARI ACCIDENTAL
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