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ACTA NÚM. 17 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

26 D’ABRIL DE 2018 
 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 26 d’abril 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 i 
Montserrat Torras i Surroca.  
 
Hi assisteix, com a regidora de l’oposició, la Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas i el 
Sr. Xavier García Zabal. 
 
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 als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit , des de la sessió celebrada el proppassat 19 d’abril de 2018:    
 
- el mateix dia 19 d’abril, a part de presidir el Ple del Consell dels Infants, va rebre una 
delegació de la Fundació Innovació i Formació de la UdG, amb qui   varen parlar de 
possibles col·laboracions amb la nostra Fundació d’Estudis Superiors. I al vespre, va 
assistir a la inauguració del Festival Sismògraf que va tenir lloc a l’Hotel Riu Fluvià.  
 
- el dia 20 d’abril, va assistir a la presentació del llibre titulat “Amb mà esquerra. 
Interioritats d’un ictus” escrit per l’Anna Font (la pròpia pacient) i l’Anna Vila (logopeda) 
que va tenir lloc a l’Hospital d’Olot. Seguidament, va ser present al comiat que va oferir 
la Marian Medel, la fins ara Cap de RRHH, amb motiu de la seva jubilació i finalment 
va anar a saludar els participants del Sismògraf que es trobaven dinant a la Torre 
Malagrida.  
 
- el dia 22 d’abril, va presenciar el darrer entrenament de les patinadores del CPAO, 
abans de participar el proper dissabte al Campionat Europeu que se celebrarà a la 
ciutat de Lleida.  
- el dia 24 d’abril, va acomiadar formalment el Sr. Joan Demiquels, que també s’ha 
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jubilat després d’haver-se ocupat durant 20 anys de la grua municipal.  
 
- i finalment ahir 25 d’abril, va efectuar una visita a la nova Facultat de Medicina de Vic, 
convidat pels seus directius i a la tarda va assistir a la reunió de Junta d’Olot Televisió 
que va tenir lloc a les dependències d’una gestoria de la ciutat.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A LA POLICIA 
MUNICIPAL A UNA ALUMNA DE L'ESCOLA PETIT PLANÇÓ 

 
Núm. de referència : X2018011344     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot i el Departament d’Educació tenen signat un conveni de 
col·laboració per a l’atenció educativa a la diversitat, de l’alumnat d’Educació 
secundària del municipi, en el marc dels programes de diversificació curricular. 
 
Atès que la Policia Municipal està disposada a col·laborar amb l’Escola Petit Plançó 
per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb el 
compromís cívic i l’exercici actiu de la ciutadania. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142018000003 i antecedents corresponents, l’alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR la col·laboració en la formació acadèmica de l’alumna 
ARIADNA PUJADES SOLER (NIF: ****), estudiant de 4rt d’ESO de l’Escola Petit 
Plançó, durant el període comprès entre el 02/05/18 i el 13/06/18 i l’horari de 14:30 a 
18:30 de dilluns a divendres, segons estableix el Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Olot i l’Escola Petit Plançó, per a la realització de tasques de servei 
comunitari: observar tasques policials, acompanyar a la policia de proximitat i agent 
cívic, i altres que se’n derivin del normal funcionament de l’àrea, i sense percebre cap 
remuneració. 
 
Segon.- INCLOURE a l’alumna Ariadna Pujades Soler, estudiant de 4rt d’ESO de 
l’Escola Petit Plançó a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el 
temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN 
LLOC DE TREBALL DE COORDINADOR/A D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ EN TORN LLIURE, I LA CONSTITUCIÓ 

D'UNA BORSA DE TREBALL 
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Núm. de referència: X2018010397     
 
Vista la sol·licitud presentada pel senyor Joan Freixes Figuerola, coordinador 
d’instal·lacions esportives de l’Ajuntament d’Olot, adscrit a l’àrea d’Esports, en data 8 
de febrer de 2018, amb número de registre d’entrada E2018001944, en la qual 
demana manifestar la seva voluntat d’acollir-se a la seva prejubilació a partir del 4 de 
juny de 2018. 
 
Atès que no hi ha en vigor una borsa de treball d’un procés de selecció anterior de 
coordinador/a d’instal·lacions esportives municipals. 
 
En relació a l’expedient RH122017000013, l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs 
oposició en torn lliure, d’un lloc de treball de coordinador/a d’instal·lacions esportives, 
grup C1, adscrit a l’àrea d’Esports, i la constitució d’una borsa de treball. 
 
Segon.- Publicar les bases i la convocatòria íntegrament al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Olot www.olot.cat (seu 
electrònica – convocatòries de personal). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - ADSCRIURE FUNCIONALMENT I TEMPORALMENT A UNA TÈCNICA MIG 
AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNICA SUPERIOR - CAP DE RECURSOS HUMANS 

A PARTIR DEL 19 DE MAIG DE 2018 A JORNADA COMPLETA 
 
Núm. de referència : X2018011392     
 
En relació a l’expedient RH172018000011, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
Donar compte del decret de canvi d’adscripció temporal i funcional al lloc de treball de 
tècnica superior – cap de Recursos Humans de la senyora LÍDIA FERNÁNDEZ 
BRUGUÉS, amb DNI ****, a partir del 19 de maig de 2018, a jornada completa. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - SERVEI D'ELIMINACIÓ DE NEU 
 
Núm. de referència : X2018011786     
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei d’eliminació de neu, per tal de poder 
circular per les vies públiques de la Ciutat d’Olot, com es desprèn de l’informe de data 
19 d’abril de 2018, emès pel Sr. Xevi Marty Matas, Drector Tècnic de la Brigada 
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Municipal de l’Ajuntament d’Olot.  

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 

Tercer.- Atès que es valora favorablement l’oferta presentada per l’empresa 
“EXCAVACIONS COLL, SL” 

Quart.- 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 EXCAVACIONS COLL, SL 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 EXCAVACIONS COLL, SL 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: 
CC012018000184, la regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Xevi Marty Matas, Director Tècnic de la 
Brigada Municipal de data 19 d’abril 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 EXCAVACIONS COLL, SL, amb NIF núm. B17288507, el contracte 
menor de serveis d’eliminació de neu de les vies públiques de la Ciutat d’Olot,  pel 
preu de cinc mil cinc-cents cinquanta-quatre euros amb vint cèntims (5.554,20€), 
IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en quatre mil cinc-cents noranta euros amb vint-i-cinc 
cèntims (4.590,25 €) de pressupost net i nou-cents seixanta-tres euros amb noranta-
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cinc cèntims (963,95 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 5.554,20 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 18.142.1532.210000 “conservació vies públiques” del Pressupost 
municipal. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18142  1532 210000 5554.20 CONSERVACIO VIES PUBLIQUES 100 001 001 001 000 000 

 

Quart.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa “Excavacions Coll,SL·  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.2. - SERVEIS D'ELIMINACIÓ DE NEU 
 
Núm. de referència : X2018011808     
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei d’eliminació de neu, per tal de poder 
circular per les vies públiques de la Ciutat d’Olot, com es desprèn de l’informe de data 
19 d’abril de 2018 , emès pel  Sr. Xevi Marty Matas, Director Tècnic de la Brigada 
Municipal d’Obres de l’Ajuntament d’Olot. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 

Tercer.- Atès que es valora favorablement l’oferta presentada per l’empresa SERVEIS 
PLANA CANALIAS, SL  

Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 

Cinquè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que 
s’hagi adjudicat a l’empresa SERVEIS PLANA CANALIAS, SL  per un servei, amb el 
mateix objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un 
any. 
 

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa SERVEIS PLANA CANALIAS, SL  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. 
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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: 
CC012018000185, la regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords: 

 Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Xevi Marty Matas, Director Tècnic de la 
Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot  de data 19 d’abril 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 SERVEIS PLANA CANALIAS, SL, amb NIF núm B17928599, el 
contracte menor de serveis d’eliminació de neu de les vies públiques de la Ciutat pel 
preu de tres mil set-cents cinquanta euros (3.751 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en tres mil cent euros (3.100 €) de pressupost net i sis-
cents cinquanta-un euros (651 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21% 
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 3.751 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 18.142.1532.210000 “conservació vies públiques” del Pressupost 
municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18142  1532 210000 3751 CONSERVACIO VIES PUBLIQUES 100 001 001 001 000 000 
 

 
Quart.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa “Serveis Plana Canalias,SL” 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. ****,  PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE 

 
Núm. de referència : X2018006069     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat en 
accident a la via pública i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
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Primer.- En data 1 de març de 2018 (Registre General, núm. E2018003290/01-03-
2018), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels 
danys que va partir el vehicle de la seva propietat, marca Opel, model Vectra, 
matrícula ****, el dia 25 de febrer de 2018, a les 03:00 hores, que estava estacionat al 
carrer Miquel Servet i que va quedat afectat per l’incendi d’uns contenidors 
d’escombraries situats a la cruïlla entre el carrers Miquel Servet i el passeig de Torres 
Quevedo. A la petició s’hi acompanya la següent documentació: informe valoració de 
danys de 28 de febrer de 2018, emès per “Gt Estimate-Gt Motive Einsa, SAU”, per un 
import de 3.590,92 euros, que és la quantitat que es reclama; i dues fotos dels danys 
ocasionats al vehicle per l’incendi dels contenidors d’escombraries. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 12 de 
març de 2018 -on s’adjunta l’acta del servei núm. 40695/2017-, s’assenyala que, a les 
03:13 del dia 25 de febrer de 2018, a la central operativa de la Policia Municipal es va 
rebre una trucada telefònica informant que estaven cremant dos contenidors 
d’escombraries i que els bombers ja estaven avisats. Els agents amb TIP 453 i 493, a 
les 03:16 hores, van arribar al lloc del fets i van intentar avisar al propietari del turisme 
de la marca Opel que estava aparcat al costat dels contenidors a través el telèfon 
mòbil, però no va contestar. El cotxe va quedar parcialment cremat. L’agent 453 va 
apagar el foc del cotxe amb un extintor. A l’acta s’assenyala que a les 03:23 hores es 
va localitzar al propietari del vehicle (Sr. ****) a casa seva i va ser informat dels fets. 
També s’apunta que els bombers van apagar el foc a les 03:26 hores. Aquesta acta 
s’acompanya d’un reportatge fotogràfic dels danys ocasionats al vehicle (4 fotos). 
 
Tercer.- En escrit de data 16 de març de 2018 (Registre General, núm. S2018005671) 
es va requerir al Sr. ****, per tal que aportés la documentació acreditativa de la 
propietat del vehicle i la factura de la reparació dels danys que es reclamen. En 
resposta a aquest requeriment es va rebre un escrit de data 11 d’abril de 2018 
(Registre General, núm. E2018005830/11-04-2018), signat per la Sra. ****, que 
manifesta representar al Sr. ****, en el s’aporta un permís de circulació del vehicle 
marca Opel, model Vectra, matrícula ****, on figura com a titular del vehicle el Sr. ****. 
 

Sección 1.01 FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. Aquest article determina que la  responsabilitat patrimonial de les 
Administracions Públiques sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui 
imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, en relació directa, immediata i 
exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que pugui interferir alterant el 
nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
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d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els 
perjudicis causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del 
funcionament dels serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o 
agents, en els termes establerts per la legislació general sobre responsabilitat 
administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- L’acta de servei de la Policia Municipal núm. 40695/2017, de data 25 de 
febrer de 2018, assenyala que el propietari del vehicle és el Sr. ****. Aquest fet va 
quedar acreditat fefaentment quan, el mateix dia de l’incident, la Policia Municipal va 
anar a casa del Sr. ****, al núm. 1 del passeig de Torres Quevedo, per notificar-li el 
què havia passat amb el seu vehicle.  
 
En notificar-li els fets el Sr. ****, titular del NIE ****, no va negar la propietat d’aquest 
vehicle. De la mateixa manera, el permís de circulació aportat per la Sra. ****, en el 
seu escrit d’11 d’abril de 2018, confirma la titularitat el vehicle marca Opel, model 
Vectra, matrícula ****, a favor del Sr. ****. 
 
En conseqüència, de conformitat amb l’article 32 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, el Sr. ****, titular del NIE ****, no ostenta la qualitat de 
perjudicat legitimat per formular aquesta reclamació patrimonial, atès que no ha 
quedat acreditada la seva condició de propietari del vehicle marca Opel, model 
Vectra, matrícula ****. 
 
Quart.- La determinació de si els danys produïts són atribuïbles de forma directa i 
exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. Els 
desperfectes patits pel vehicle marca Opel, model Vectra, matrícula ****, no són 
conseqüència d’una actuació normal o anormal dels serveis municipals, sinó de la 
intervenció de terceres persones totalment alienes a l’Ajuntament d’Olot. En aquest 
cas, l’accident no és conseqüència de l’actuació de l’Ajuntament d’Olot (que es limita 
a establir un sistema de recollida de deixalles a través de contenidors), sinó de 
l’actuació d’aquelles persones que de forma intencionada (per actes vandàlics) o de 
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forma accidental (per la imprudència de dipositar residus amb restes incandescents, 
com ara les cendres de les llars de foc mal apagades) fan un mal ús o un ús 
incorrecte del sistema de recollida de deixalles establert a la ciutat. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12018000004 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, present resolució, la regidora 
delegada de l’Àrea d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. **** pels danys que va partir el 
vehicle marca Opel, model Vectra, matrícula ****, en no quedar provat que el vehicle 
sigui de la seva propietat ni, tampoc, el nexe causal entre els danys reclamats i el 
funcionament dels serveis públics municipals. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a IGFA, S.A.-URBASER, S.A., UTE, 
concessionària del servei de recollida municipal d’escombraries domiciliàries i al 
Consorci de Medi Ambient i Salud Pública de la Garrotxa (SIGMA). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - CONTRACTE ENCARREGAT DE TRACTAMENT DE DADES 
 
Núm. de referència : X2018011378     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot i el Sr. Miquel Roig Cava, es vincularan en una relació 
contractual de serveis de plataforma informàtica de suport al projecte de pressupostos 
participatius de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès que per a la prestació d’aquest servei, és necessari que el responsable del fitxer 
(Ajuntament d’Olot) posi a disposició de l’encarregat del tractament (Sr. Miquel Roig 
Cava), dades de caràcter personal. 
 
Atès el que disposa l’article 12 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal. 
 
En relació a l’expedient LPD22018000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Transparència i Govern Obert, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el contracte que regula el tractament amb accés a dades de caràcter 
personal entre l’Ajuntament d’Olot (responsable del fitxer) i el Sr. Miquel Roig Cava 
(encarregat del tractament) i que afecta al fitxer Padró d’Habitants regulat a 
l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament 
d’Olot. 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
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Núm. de referència : X2018011930     
 
En relació a l’expedient CPG22018000054 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 annexa núm. 18/015 per un import de 
318.089,23 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 99999 318089.23 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESCOLA PIA 
 
Núm. de referència : X2018011429     
 
En relació a l’expedient CPG12018000132 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 ESCOLA PIA amb  NIF: R1700058I per un import 
de 3.297,14 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS 
ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014035 Despeses 18330  341  480002 3297.14 SUBVENCIONS ENTITATS  

ESPORTIVES 
100 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 
11.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT FOMENT DE LA PESCA ESPORTIVA 

D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2018011432     
 
En relació a l’expedient CPG12018000133 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 FOMENT DE LA PESCA ESPORTIVA D’OLOT 
amb  NIF: G17281627 per un import de 500,42 euros, amb càrrec a la partida 
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014034 Despeses 18330  341  480002 500.42 SUBVENCIONS ENTITATS 

ESPORTIVES 
100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT GARROTXA RUGBY CLUB 
 
Núm. de referència : X2018011435     
En relació a l’expedient CPG12018000134 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 
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pressupost de l’any 2018, a l’ entitat GARROTXA RUBGY CLUB amb  NIF: 
G17950528 per un import de 1.017,81 euros, amb càrrec a la partida 
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014033 Despeses 18330  341  480002 1017.81 SUBVENCIONS ENTITATS  

ESPORTIVES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT INTEGRA ASSOCIACIÓ DE 
DISCAPACITATS INTEL.LECTUALS 

 
Núm. de referència : X2018011438     
 
En relació a l’expedient CPG12018000135 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 INTEGRA ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS 
INTEL.LECTUALS amb  NIF: G17035445 per un import de 196,36 euros, amb càrrec a 
la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
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la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014032 Despeses 18330  341  480002 196.36 SUBVENCIONS ENTITATS 

ESPORTIVES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.5. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT JOVENTUT SANT PERE MARTIR 
 
Núm. de referència : X2018011439     
 
En relació a l’expedient CPG12018000136 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 JOVENTUT SANT PERE MARTIR amb  NIF: 
G17392895 per un import de 2.597,96 euros, amb càrrec a la partida 
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014031 Despeses 18330  341  480002 2597.96 SUBVENCIONS ENTITATS 

ESPORTIVES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT MOTO CLUB OLOT 
 
Núm. de referència : X2018011442     
 
En relació a l’expedient CPG12018000137 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 MOTO CLUB OLOT amb  NIF: G17415696 per un 
import de 444,48 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS 
ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014030 Despeses 18330  341  480002 444.48 SUBVENCIONS ENTITATS  

ESPORTIVES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.7. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT SOCIETAT DE CAÇA D'OLOT I 
COMARCA 

Núm. de referència : X2018011443 

     
En relació a l’expedient CPG12018000138 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 SOCIETAT DE CAÇA D’OLOT I COMARCA amb  
NIF: G55046346 per un import de 360,58 euros, amb càrrec a la partida 
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014028 Despeses 18330  341  480002 360.58 SUBVENCIONS ENTITATS 

ESPORTIVES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.8. - APROVAR SUBVENCIÓ A LA UNIÓ ESPORTIVA OLOT SAD 
 
Núm. de referència : X2018011444     
 
En relació a l’expedient CPG12018000139 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 la UNIÓ ESPORTIVA OLOT SAD amb  NIF: A17314840 
per un import de 6.793,05 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
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3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014027 Despeses 18330  341  480002 6793.05 SUBVENCIONS ENTITATS  

ESPORTIVES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.9. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB ESPORTIU TAEKWON D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2018011445     
 
En relació a l’expedient CPG12018000140 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 CLUB ESPORTIU TAEKWONDO D’OLOT amb  
NIF: G55033138 per un import de 479,44 euros, amb càrrec a la partida 
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014026 Despeses 18330  341  480002 479.44 SUBVENCIONS ENTITATS  

ESPORTIVES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.10. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AMPA CEIP MALAGRIDA 
 
Núm. de referència : X2018011446     
 
En relació a l’expedient CPG12018000141 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 AMIPA CEIP MALAGRIDA amb  NIF: G17139700 
per un import de 693,67 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014025 Despeses 18330  341  480002 693.67 SUBVENCIONS ENTITATS 

ESPORTIVES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.11. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CONSELL ESPORTIU DE LA GARROTXA 
 

Núm. de referència : X2018011447     
 
En relació a l’expedient CPG12018000142 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 



 18 

l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció amb règim de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat CONSELL ESPORTIU DE LA GARROTXA amb  
NIF: G17091133 per un import de 885,58 euros, amb càrrec a la partida 
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014024 Despeses 18330  341  480002 885.58 SUBVENCIONS ENTITATS 

ESPORTIVES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.12. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT HOSPITALITAT DE LA MARE DE 
DEU DE LOURDES 

 
Núm. de referència : X2018011448     
 
En relació a l’expedient CPG12018000143 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 HOSPITALITAT DE LA MARE DE DEU DE 
LOURDES amb  NIF: R1700115G per un import de 1.100,00 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 
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tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800009017 Despeses 18600  231  480006 1100 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.13. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CARITES DIOCESANA DE GIRONA 
 
Núm. de referència : X2018011450     
 
En relació a l’expedient CPG12018000144 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 CARITES DIOCESANA DE GIRONA amb  NIF: 
R1700016G per un import de 750,00 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. 
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5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800009016 Despeses 18600  231  480006 750 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.14. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESCOLA PIA 
 
Núm. de referència : X2018011764     
 
En relació a l’expedient CPG12018000146 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 ESCOLA PIA  amb  NIF: R1700058I per un import 
de 279,25 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS 
ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014037 Despeses 18330  341  480002 279.25 SUBVENCIONS ENTITATS  

ESPORTIVES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.15. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ESCOLA LLAR LLUIS Mª MESTRES 
 

Núm. de referència : X2018011765     
 
En relació a l’expedient CPG12018000147 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
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l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció amb règim de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ESCOLA LLAR LLUIS Mª MESTRES amb  NIF: 
Q6755186A per un import de 625,85 euros, amb càrrec a la partida 
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014038 Despeses 18330  341  480002 625.85 SUBVENCIONS ENTITATS  

ESPORTIVES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.16. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CEIP EL MORROT 
 
Núm. de referència : X2018011767     
 
En relació a l’expedient CPG12018000148 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 CEIP EL MORROT amb  NIF: Q1700573G per un 
import de 429,75 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS 
ENTITATS ESPORTIVES”. 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
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3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014040 Despeses 18330  341  480002 429.75 SUBVENCIONS ENTITATS 

ESPORTIVES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.17. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESCOLA ESCOLA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2018011772     
 
En relació a l’expedient CPG12018000149 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 ESCOLA FUTBOL GARROTXA amb  NIF: 
G17309816 per un import de 1.339,43 euros, amb càrrec a la partida 
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014041 Despeses 18330  341  480002 1339.43 SUBVENCIONS ENTITATS  

ESPORTIVES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.18. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB CICLISTA LEFA TEAM 
 
Núm. de referència : X2018011775     
 
En relació a l’expedient CPG12018000150 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 CLUB CICLISTA LEFA TEAM amb  NIF: 
G55183511 per un import de 780,09 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014042 Despeses 18330  341  480002 780.09 SUBVENCIONS ENTITATS 

ESPORTIVES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.19. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB VOLEIBOL D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2018011779     
 
En relació a l’expedient CPG12018000151 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 CLUB VOLEIBOL OLOT amb  NIF: G17153164  
per un import de 4.066,24  euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014043 Despeses 18330  341  480002 4066.24 SUBVENCIONS ENTITATS 

ESPORTIVES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.20. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS TAULA OLOT 
 
Núm. de referència : X2018011782     
 
En relació a l’expedient CPG12018000152 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 CLUB TENIS TAULA OLOT amb  NIF: 
G17810458 per un import de 4.534,69 euros, amb càrrec a la partida 
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
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la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014044 Despeses 18330  341  480002 4534.69 SUBVENCIONS ENTITATS  

ESPORTIVES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.21. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS OLOT 
 
Núm. de referència : X2018011789     
 
En relació a l’expedient CPG12018000153 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 CLUB TENIS OLOT amb  NIF: G17094319 per un 
import de 3.234,22 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014045 Despeses 18330  341  480002 3234.22 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

11.22. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB SKATE OLOT 
 
Núm. de referència : X2018011794     
 
En relació a l’expedient CPG12018000154 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 CLUB SKATE OLOT amb  NIF: G55196778 per 
un import de 367,57 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014046 Despeses 18330  341  480002 367.57 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.23. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT 
 
Núm. de referència : X2018011796     
 
En relació a l’expedient CPG12018000155 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 CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT amb  NIF: 
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G17380981 per un import de 4.394,86 euros, amb càrrec a la partida 
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014047 Despeses 18330  341  480002 4394.86 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.24. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB PATI HOQUEI OLOT 
 
Núm. de referència : X2018011798     
 
En relació a l’expedient CPG12018000156 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 CLUB PATI HOQUEI OLOT amb  NIF: 
G17349796 per un import de 4.276,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
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4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014048 Despeses 18330  341  480002 4276 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.25. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB NATACIÓ OLOT 
 
Núm. de referència : X2018011801     
 
En relació a l’expedient CPG12018000157 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 CLUB NATACIÓ OLOT amb  NIF: G17067398 per 
un import de 6.156,79 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014049 Despeses 18330  341  480002 6156.79 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.26. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB CICLISTA INFANTIL OLOT 
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Núm. de referència : X2018011803     
 
En relació a l’expedient CPG12018000158 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 CLUB CICLISTA INFANTIL OLOT amb  NIF: 
G17309899 per un import de 584,32 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014050 Despeses 18330  341  480002 584.32 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.27. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB HORSEBALL LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2018011804     
 
En relació a l’expedient CPG12018000159 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 CLUB HORSEBALL LA GARROTXA amb  NIF: 
G17885294 per un import de 780,09 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
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conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014051 Despeses 18330  341  480002 780.09 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.28. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB ESCACS OLOT 
 
Núm. de referència : X2018011805     
 
En relació a l’expedient CPG12018000160 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 CLUB ESCACS OLOT amb  NIF: G17251364 per 
un import de 3.206,25 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
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l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014052 Despeses 18330  341  480002 3206.25 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.29. - APROVAR SUBVENCÓ AL CLUB DE FUTBOL SANT ROC 
 
Núm. de referència : X2018011807     
 
En relació a l’expedient CPG12018000161 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 CLUB DE FUTBOL SANT ROC amb  NIF: 
G17248329 per un import de 1.898,78 euros, amb càrrec a la partida 
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014053 Despeses 18330  341  480002 1898.78 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

S’aprova per unanimitat. 
 

11.30. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB BASQUET OLOT 
 
Núm. de referència : X2018011809     
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En relació a l’expedient CPG12018000162 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 CLUB BASQUET OLOT amb  NIF: G17145913 
per un import de 5.394,69 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014054 Despeses 18330  341  480002 5394.69 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.31. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB ATLETISME OLOT - TERRA DE 
VOLCANS 

 
Núm. de referència : X2018011812     
 
En relació a l’expedient CPG12018000163 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 CLUB ATLETISME OLOT-TERRA DE VOLCANS 
amb  NIF: G55053136 per un import de 1164,64 euros, amb càrrec a la partida 
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
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L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014055 Despeses 18330  341  480002 1164.64 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.32. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB ATLETISME GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2018011815     
 
En relació a l’expedient CPG12018000164 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 CLUB ATLETISME GARROTXA amb  NIF: 
G17249103 per un import de 388,55 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
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5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014056 Despeses 18330  341  480002 388.55 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.33. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB ATLÈTIC OLOT 
 
Núm. de referència : X2018011818     
 
En relació a l’expedient CPG12018000165 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 CLUB ATLÈTIC OLOT amb  NIF: G17538893 per 
un import de 780,09 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014057 Despeses 18330  341  480002 780.09 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.34. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GASTANT KEKS 

 
Núm. de referència : X2018011824     
 
En relació a l’expedient CPG12018000166 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 ESPORTIVA GASTANT KEKS amb  
NIF: G55031587 per un import de 563.34 euros, amb càrrec a la partida 
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014058 Despeses 18330  341  480002 563.34 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.35. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR PETIT 

PLANÇÓ D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2018011826     
 
En relació a l’expedient CPG12018000167 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 AEE PETIT PLANÇÓ D’OLOT amb  NIF: 
G17955550 per un import de 731,34 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
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 
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tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014059 Despeses 18330  341  480002 731.34 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.36. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA AGRUPACIÓ 
VETERANS D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2018011829     
 
En relació a l’expedient CPG12018000168 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 ESPORTIVA AGRUPACIÓ 
VETERANS OLOT amb  NIF: G17993460 per un import de 395,54 euros, amb càrrec a 
la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
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. 



 
 
 

 37 

 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014060 Despeses 18330  341  480002 395.54 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.37. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AMIPA ESCOLA VOLCÀ BISAROQUES 
 
Núm. de referència : X2018011835     
 
En relació a l’expedient CPG12018000169 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 AMIPA ESCOLA VOLCA BISAROQUES amb  
NIF: G17068834 per un import de 655,99 euros, amb càrrec a la partida 
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014061 Despeses 18330  341  480002 655.99 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.38. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AMPA IES LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2018011842     
 
En relació a l’expedient CPG12018000170 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 AMPA IES LA GARROTXA amb  NIF: G17329582 
per un import de 648,46 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014062 Despeses 18330  341  480002 648.46 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.39. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AMPA ESCOLA SANT ROC 
 
Núm. de referència : X2018011844     
 
En relació a l’expedient CPG12018000171 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 AMPA ESCOLA SANT ROC amb  NIF: 
G17228883 per un import de 460,08 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
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3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200230 1800014063 Despeses 18330  341  480002 460.08 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.40. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AMIPA ESCOLA PLA DE DALT 
 
Núm. de referència : X2018011845     
 
En relació a l’expedient CPG12018000172 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 AMIPA ESCOLA PLA DE DALT amb  NIF: 
G17160987 per un import de 482,69 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014064 Despeses 18330  341  480002 482.69 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.41. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AMPA IES BOSC DE LA COMA 
 
Núm. de referència : X2018011846     
 
En relació a l’expedient CPG12018000173 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 AMPA IES BOSC DE LA COMA amb  NIF: 
G17447558 per un import de 196,36  euros, amb càrrec a la partida 
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014065 Despeses 18330  341  480002 196.36 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.42. - APROVAR SUBVENCIÓ A LA UNIÓ ESPORTIVA OLOT SAD 
 
Núm. de referència : X2018011847     
 
En relació a l’expedient CPG12018000174 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 nominativa, prevista en el pressupost de l’any 2018, a l’ 
entitat UNIÓ ESPORTIVA OLOT amb  NIF: A17314840 per un import de 50.000,00 
euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480003 “SUBVENCIÓ UNIÓ ESPORTIVA 
OLOT SAD”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1802051001 Despeses 18330  341  480003 50000 SUBVENCIO UNIO ESPORTIVA OLOT 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.43. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ MANS PER L´ACCIÓ 
SOLIDÀRIA 

 
Núm. de referència : X2018011849     
 
En relació a l’expedient CPG12018000175 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 MANS PER L’ACCIÓ SOLIDÀRIA 
amb  NIF: G61962965 per un import de 1.500,00 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 
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la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800009015 Despeses 18600  231  480006 1500 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.44. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT MINUSVÀLIDS FÍSICS ASSOCIATS 

 
Núm. de referència : X2018011850     
 
En relació a l’expedient CPG12018000176 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 MINUSVÀLIDS FÍSICS ASSOCIATS amb  NIF: 
G17053208 per un import de 3.350 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800009013 Despeses 18600  231  480006 3350 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

11.45. - APROVAR SUBVENIÓ A L'ASSOCIACIÓ FAMILIARS I AMICS 
RESIDÈNCIA MONTSACOPA 

 
Núm. de referència : X2018011876     
 
En relació a l’expedient CPG12018000177 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 FAMILIARS I AMICS RESIDÈNCIA 
MONTSACOPA amb  NIF: G17565987 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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800009014 Despeses 18600  231  480006 450 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

11.46. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ GARROTXINA D'AMICS DEL 
BONSAI 

 
Núm. de referència : X2018011881     
 
En relació a l’expedient CPG12018000178 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 nominativa, prevista en el pressupost de l’any 2018, a l’ 
entitat ASSOCIACIÓ GARROTXINA D’AMICS DELS BONSAIS amb  NIF: G17429721 
per un import de 400,00 euros, amb càrrec a la partida 18.200.4311.480048 
“SUBVENCIÓ BONSAIS”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1802057001 Despeses 18200  4311 480048 400 SUBVENCIO BONSAIS - FIRA 1R. DE MAIG100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES AMB TEA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2018011686     
 
En relació a l’expedient CPG22018000052 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 560,00 euros a l’ Associació de Familiars de persones amb 
TEA en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 
1.400,00 euros, destinada a l’activitats de l’entitat aprovada per la Junta de Govern 
Local de data 22/3/2018. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800009003001Despeses 18600  231  480006 560 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2018011761     
 
En relació a l’expedient CPG22018000053 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 
  
GARROTXALLARS, SL   1.714,68 
****      150,00 
SIVAGRUP GENERACIONS, SL 23.973,33 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2018011575     
 
En relació a l’expedient CPG22018000051 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,  
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la certificació n.2 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de 
PAVIMENTACIÓ CAMINS VEÏNALS DE BATET  amb càrrec a la partida 
18.140.1532.61905 “PAVIMENTACIÓ CAMINS VEÏNALS DE BATET” per un import 
de 8.608,10 euros (PR18/32.394,84). 

 
Aprovar la certificació n.1 de RUBAU TARRES SAU corresponent a les obres de 
MODIFICAT 1 DE CONTRACTE DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL 
PASSEIG DE L’ESCULTOR MIQUEL BLAY D’OLOT amb càrrec a la partida 
18.140.1532.61920 “ REMODELACIÓ FIRAL” per un import de 35.607,11 euros. 
 
Aprovar la certificació n.8 de RUBAU TARRES SAU 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 211.168,46 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 255373.67 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
15.1. - APROVACIO BASES ATORGAMENT SUBVENCIO TAXA ESCOMBRARIES 



 46 

PARTICULARS 2018 (MENORS 60 ANYS) 
Núm. de referència : X2018011311     
 

a) L’objecte de les presents bases és definir el procediment de 
concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència 
competitiva, de subvencions per a arrendataris d’habitatges que 
constitueixin la seva vivenda habitual per al pagament de la taxa de 
recollida i tractament de les escombraries -exercici 2018- 

 
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 les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
destinades a arrendataris d’habitatges que constitueixin la seva vivenda habitual per al 
pagament de la taxa de recollida i tractament de les escombraries -exercici 2018- 
 
SEGON.- Procedir a la publicació íntegra de les BASES ESPECÍFIQUES PER AL 
PAGAMENT DE LA TAXA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES 
ESCOMBRARIES -EXERCICI 2018- al BOP de Girona 
 
TERCER.- Donar per aprovades definitivament aquestes Bases transcorregut el 
termini de 20 dies hàbils, a partir de la seva publicació íntegra al BOP de Girona, en el 
cas que no s'hagin presentat al·legacions i essent efectives mentre no es modifiquin o 
deroguin expressament. 
 
QUART.- Obrir el període de presentació de sol·licituds de l’1 al 29 de juny de 2018 de 
la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de 
subvencions per a arrendataris d’habitatges que constitueixin la seva vivenda habitual 
per al pagament de la taxa de recollida i tractament de les escombraries de l’exercici 
2018. 
 
CINQUÈ.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - APROVAR L'ANNEX-1/2018 DE L'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 

Núm. de referència : X2018011441     
 
En relació a l’expedient CI012018000070 d’aprovació de l’ANNEX-1/2018 de l’Impost 
de vehicles de tracció mecànica exercici 2018 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: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de baixa/devolució 17CIAN01 que importa la següent quantitat: 
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17CIAN01------------------------------------------------------------------------------------   7.407,40 € 
 
Segon.- Aprovar les liquidacions d’altes, transferències i modificacions de l’IMPOST DE 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA corresponents a l’ANNEX-1/2018 relació 
18CIAN01 que es detalla al full adjunt i que importa la quantitat de 2.948,17 €. 
 
L’esmentada relació comprèn les següents liquidacions: 

(1) Liquidacions positives 
(2) Liquidacions amb import zero 
(3) Liquidacions amb import inferior al mínim 

 
La mateixa relació excloent les liquidacions tipus 2 i 3, import la quantitat de 2.948,17 € 
 
Tercer.- Procedir a les notificacions tipus (1) individuals als interessats afectats. 
 
Quart.- El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 20 de juny de 2018. 
Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en via 
de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora, i 
en el seu cas, les costes que es produeixin. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - MODIFICACIÓ D’UNA OBRA DEL DRENATGE DEL CAMÍ DE CAN MON I 
CA L’ANDREU A BATET DE LA SERRA 

 
Núm. de referència : X2018011272     
 
Vista la memòria valorada de modificació d’una obra del drenatge del camí de Can 
Mon i Ca l’Andreu a Batet de la Serra, redactada pel director de l’Àrea d’Infraestructura 
i Urbanisme en data abril de 2018, conforme al qual té per objecte definir les obres de 
modificació d’una obra de drenatge del camí de Can Mon i Ca l’Andreu de Batet per tal 
de millorar la seva funcionalitat ja que amb la configuració proposada quedarà situat 
en l’eix del corrent natural de les aigües que defineix el punt baix de la traça de la 
carretera, canal natural on convergeixen les aigües pluvials, i que és a més la línia 
divisòria de propietat. 
 
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 UPOM2018000009, 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 la memòria valorada de modificació d’una obra del drenatge del 
camí de Can Mon i Ca l’Andreu a Batet de la Serra, redactada pel director de l’Àrea 
d’Infraestructura i Urbanisme en data abril de 2018. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
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d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.1. - MEMÒRIA VALORADA MILLORA DE L'ENLLUMENAT EN DIVERSOS 
EDIFICIS MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2018011254     
 
Vista la memòria valorada de millora de l’enllumenat en diversos edificis municipals, 
redactada pel director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme, Ramon Prat Molas en 
data abril de 2018, que té per objecte definir les característiques tècniques per a la 
realització de la substitució de l’enllumenat existent del pavelló 1 d’esports i a l’ermita 
de Sant Francesc per tecnologia tipus LED, per tal de poder sol·licitar els permisos i 
subvencions. 
 
Vist l’art. 37, 38 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 UPOM2018000006, 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 la memòria valorada de millora de l’enllumenat en diversos 
edificis municipals, redactada pel director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme, 
Ramon Prat Molas en data abril de 2018. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

19.1. - MEMÒRIA VALORADA MILLORES EN LA VENTILACIÓ DE 
DEPENDÈNCIES DE L'IMEJO (PFI-PTT Garrotxa) 

 
Núm. de referència : X2018011257     
 
Vista la memòria valorada de millores en la ventilació de dependències de l’IMEJO 
(PFI-PTT Garrotxa) a l’av. De Sant Joan de les Abadesses, 20-22, redactada pels 
serveis tècnics municipals en data abril de 2018, conforme al qual té per objecte 
millorar la ventilació de dues aules i d’un despatx on actualment la ventilació no 
funciona correctament. Aquests espais són interiors i, únicament les aules disposen 
d’una claraboia d’entrada de llum natural.  
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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 UPOM2018000007, 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 la memòria valorada de millores en la ventilació de 
dependències de l’IMEJO (PFI-PTT Garrotxa) a l’av. De Sant Joan de les Abadesses, 
20-22, redactada pels serveis tècnics municipals en data abril de 2018. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

20.1. - PROJECTE EXECUTIU D’ADEQUACIÓ D’ACCESSOS I D’ITINERARI EN 
ELS MARGES DEL RIU FLUVIÀ EN EL TRAM DEL PONT DE SANT ROC FINS A 

L’AVINGUDA DE SANTA COLOMA DESGLOSSAT - FASE 1 ACCÉS PEL PONT DE 
L’AVINGUDA SANTA COLOMA 

 
Núm. de referència : X2018011262     
 
Vist el projecte executiu d’adequació d’accessos i d’itinerari en els marges del riu Fluvià 
en el tram del pont de sant Roc fins a l’avinguda de Santa Coloma, desglossat - fase 1 
accés pel pont de l’avinguda Santa Coloma, redactat pel director de l’Àrea 
d’Infraestructura i Urbanisme en data març de 2018, conforme al qual té per objecte 
modificar la vorera que dóna accés a la baixada, des del costat del pont. Es projecta un 
gual banyera adaptat que rep el nou pas de vianants i el carril bici que travessa la 
carretera provinent de l’avinguda de l’Uruguai. També consta de la remodelació del 
formigó de tot el camí pavimentat actualment. 
 
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 UPOM2018000008, 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 el projecte executiu d’adequació d’accessos i d’itinerari en els 
marges del riu Fluvià en el tram del pont de sant Roc fins a l’avinguda de Santa 
Coloma, desglossat - fase 1 accés pel pont de l’avinguda Santa Coloma, redactat pel 
director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en data març de 2018. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
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d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

21.1. - SUBVENCIÓ DEL PLA A L’ACCIÓ.- PROPOSANT SOL·LICITAR A LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA 

 
Núm. de referència : X2018011273     
 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 19 de desembre de 2017, ha 
aprovat les bases de la campanya “Del Pla a l’acció”, per al finançament d’accions per 
millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle que 
hagin estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES) , 
plans d’acció d’energia sostenible i clima (PAESC) o plans d’acció locals per a la 
sostenibilitat (PALS). Convocatòria aprovada per Junta de Govern Local de la 
Diputació de Girona en data 30 de gener de 2018 (BOP núm. 36 de 20 de febrer de 
2018). 
 
Vist que són subvencionables, entre d’altres, les inversions per millorar l’eficiència 
energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, d’acord amb la 
línia 3 de les bases específiques reguladores. 

Vista la memòria valorada de millora de l’enllumenat en diversos edificis municipals, 
redactada pel director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en data abril de 2018, 
conforme a la qual té per objecte definir les característiques tècniques per a la 
realització de la substitució de l’enllumenat existent del pavelló 1 d’esports i a l’ermita 
de Sant Francesc per tecnologia tipus LED, per tal de poder sol·licitar els permisos i 
subvencions corresponents. 

Vist que l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria amb la memòria 
valorada referenciada en l’apartat anterior.  

Vist l’expedient administratiu SUR12018000004 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i obra pública, 
Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona, una subvenció per finançar les 
despeses generades per a la millora de l’enllumenat en diversos edificis municipals, 
d’acord amb la línia 3 de les bases específiques reguladores de la campanya “Del Pla 
a l’acció”. 
 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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22.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’OBRES PRESENTADES EL 
MES DE MARÇ DE 2018 RELATIUS A L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I 

URBANISME 
 
Núm. de referència : X2018011345     
 
En relació a l’expedient URG72018000004, 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.- Donar compte de les comunicacions d’obres presentades el mes de març 
de 2018 relatius a l’àrea d’infraestructura i urbanisme segons relació que consta a 
l’expedient. 
 

SEGON.- Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

23.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS PER A INSTAL·LACIÓ 
D'ASCENSOR I CONSTRUCCIÓ DE PORXO EN HABITATGE UNIFAMILIAR 

AÏLLAT AL CARRER RAMPÍ N.17 
 
Núm. de referència : X2018004463 

 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per INSTAL·LACIÓ 
D'ASCENSOR I CONTRUCCIÓ DE PORXO EN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, 
al carrer : C RAMPÍ N.0017, del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000019   
Situació: C RAMPÍ N.0017  
UTM: : 6806104 
 
1.- En data 14 de febrer de 2018 el senyor **** en representació de **** amb DNI ****, 
presenta projecte d’obres majors per INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR I CONTRUCCIÓ 
DE PORXO EN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al carrer C RAMPÍ 
N.0017, d’Olot. 
 
2.- En data 17/04/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
3.- En data  19/04/2018 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny 
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de 
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la 
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on 
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es situa l’edificació existent de sòl urbà consolidat. Zona d’edificació aïllada 
unifamiliar d’intensitat 4 (12.4). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 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, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les 
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat pel senyor ****, llicència d’obres 
(OMA32018000019), per INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR I CONTRUCCIÓ DE PORXO 
EN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al carrer C RAMPÍ N.17, del 
municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran 
les corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 4 mesos i el termini per acabar-les 
és de 12 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir 
qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no 
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a 
l’ordenament urbanístic vigent.  
 
QUART. S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: 
CRL2018800026 FMA2018600052    
 
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: 45178.45 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

45178.45 1445.71 0 1445.71 64.10 1509.81 
 

Garanties: 
 
   mov runes + rep pav + gest res: 600.00 euros 
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Total Liquidació Euros 
Per Drets 1509.81 
Per Garanties (4) 600.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o 
terrenys del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de 
paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
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rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o 
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
 
Condicions particulars: 
 
1. 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. 3) Projecte executiu visat pel col·legi d’arquitectes.  
2. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l'obra.  
3. 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.  
4. Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà aportar 
document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per l’obra segons 
l’establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada el 15/03/2002 i 
modificada el 28/07/2005.  
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S’aprova per unanimitat. 
 

23.2. - REFORMA DE COBERTA EN EDIFICI ENTRE MITGERES AL CARRER 
CARME, 6 

 
Núm. de referència : X2018009471 

 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** de REFORMA DE COBERTA 
D’EDIFICI ENTRE MITGERES EXISTENT, amb situació al Carrer del Carme, 6, del 
municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000036   
Situació: C CARME N.0006  
                
UTM: 8103417DG5780S 
 
1.- En data 4/04/2018, **** presenta projecte d’obres majors per PROJECTE DE 
REFORMA DE COBERTA D’EDIFICI ENTRE MITGERES EXISTENT, amb situació al 
Carrer del Carme, 6, segons expedient número OME32018-36, redactat per 
l’arquitecte tècnic Jaume Bahí Alsina, col·legiat 533 del CAATG. 
 
2.- En data 18/04/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
3.- En data  23/04/2018 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.  
 
FONAMENT DE DRET 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny 
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de 
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la 
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on 
es situa l’edificació existent de sòl urbà amb la qualificació  Zona de rehabilitació 
de les estructures edificatòries lineals, Clau 6.2. 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 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, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les 
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, llicència d’obres (OMA32018000036), per 
REFORMA DE COBERTA D’EDIFICI ENTRE MITGERES EXISTENT, amb situació al 
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Carrer del Carme, 6, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte tècnic Jaume 
Bahí Alsina, col·legiat 533 del CAATG. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran 
les corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 4 i el termini per acabar-les és de 9. 
La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol d’aquests 
terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les 
obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: 
CRL2018800025 FMA2018600051    
 
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: 11352.82 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

11352.82 363.29 0 363.29 64.10 427.39 
 

Garanties: 
    

  Garantia de gestió de residus: 208.12 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 427.39 
Per Garanties (4) 208.12 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
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que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o 
terrenys del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de 
paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o 
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
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vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
 
CONDICIONS PARTICULARS 

- A l’aportació de la designació del coordinador de seguretat i salut, i la signatura 
del contractista assumint l’execució de les obres i el document acreditatiu de la 
seva condició com a contractista ( DQE, alta IAE, model 36 d’alta tributària , 
etc) actualitzat o vigent, abans de l’inici de les obres.  

- A la sol·licitud i tramitació corresponent al departament de via pública i Policia 
Municipal, si fos necessari.  

S’aprova per unanimitat. 
 

23.3. - CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI ENTRE MITGERES DE 12 HABITATGES, 2 
LOCALS, 37 PLACES D’APARCAMENT DE VEHICLES I 4 DE MOTOCICLETES AL 

PASSEIG BLAY, 8. 
 
Núm. de referència : X2018003516 

 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de SOCIETAT OLOTINA DE 
INVERSIONS IMMOBILIARIES SL per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI ENTRE 
MITGERES DE 12 HABITATGES, 2 LOCALS, 37 PLACES D'APARCAMENT DE 
VEHICLES I 4 DE MOTOCICLETES, al PG BLAY N.8, del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000014   
Situació: PG BLAY N.0008  
                
UTM: : 7703238 
_  
1.- En data 6/02/2018, **** en representació de SOCIETAT OLOTINA DE 
INVERSIONS IMMOBILIARIES SL amb DNI: B5531323-3, presenta projecte d’obres 
majors per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI ENTRE MITGERES DE 12 HABITATGES, 2 
LOCALS, 37 PLACES D'APARCAMENT DE VEHICLES I 4 DE MOTOCICLETES, amb 
situació al carrer PG BLAY N.8, d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ÀURIA 
PROJECTES SLP. 
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2.- En data 25/04/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
3.- En data  24/04/2018 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny 
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de 
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la 
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on 
es situa l’edificació existent de sòl urbà no consolidat. Zona de rehabilitació de 
l’estructura urbana (clau 6.2) Espai d’aparcament privat sota rasant amb servitud 
de pas públic (clau 2.4.b). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 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, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les 
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
PRIMER.- Atorgar a SOCIETAT OLOTINA DE INVERSIONS IMMOBILIARIES SL amb 
DNI: B5531323-3, en representació de IMMOBILIARIA CAMIANSI S.L, llicència 
d’obres (OMA32018000014), per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI ENTRE MITGERES DE 
12 HABITATGES, 2 LOCALS, 37 PLACES D'APARCAMENT DE VEHICLES I 4 DE 
MOTOCICLETES, amb situació al carrer PG BLAY N.0008, del municipi d’Olot, d’acord 
amb el projecte redactat per ÀURIA PROJECTES SLP. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran 
les corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 36 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir 
qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no 
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a 
l’ordenament urbanístic vigent.  
 
QUART. S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: 
CRL2018800027 i les liquidacions relatives a la fiances. 
 
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 
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liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 1949134.50 euros  
12 Connexions desguassos habitatges 
1 Tanca provisional 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

1949134.50 63063.70 0 63063.70 1050.60 64114.30 
 

Garanties: 
 
   mov terres + rep pav + ges res: 1968.00 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 64114.30 
Per Garanties rep I neteja 
paviments vp 

72013.00 

Per garanties gest residus 1668.00 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
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de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o 
terrenys del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de 
paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o 
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
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CONDICIONS PARTICULARS: 
 
1. 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. 3) Document signat per arquitecte tècnic assumint la 
direcció de l’execució de l’obra. 4) Garantia suficient en dret o dipòsit en metàl·lic de 
l’import establert com a fiança.  

2. 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.  

3. D’acord amb l’Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig, no es poden iniciar les obres 
de construcció si no s’ha presentat prèviament a l’Ajuntament el corresponent Projecte 
Tècnic d’Infraestructures Comuns de Telecomunicacions (ICT).  

4. S’estableix com a condició suspensiva de la present llicència el dipòsit de les 
fiances establertes en l’informe del tècnic municipal, no podent-se iniciar les obres 
sense haver efectuat l’esmentat dipòsit o constituït la garantia corresponent.  

5. Caldrà presentar Projecte d’urbanització del polígon PA 01.05 Illa del Teatre - 
Passeig d’en Blay, vist que els projectes aprovats definitivament per acord de Junta de 
Govern Local els dies 23/02/2011 i 10/10/2013 es veuen modificats per l’enderroc de la 
rampa provisional d’accés al soterrani i per les obres de nova urbanització del passeig 
d’en Blay. El dia 31 de maig és el termini màxim per a la presentació del projecte, 
tenint en compte que la seva redacció depèn de la concreció definitiva de les obres del 
passeig d’en Blay que afecten l’àmbit del polígon. El projecte haurà d’observar: 1) el 
caràcter unitari de l’espai de la totalitat de l’illa del Teatre dividida en dos polígons, 2) 
la plantació arbòria a tot el llarg del límit amb els jardins privats del costat oest, d’acord 
amb les condicions urbanístiques del polígon establertes al POUM.  

6. La primera utilització del l’edifici podria veure's limitada si la parcel·la no reuneix tots 
els elements d'urbanització previstos en el corresponent projecte d'urbanització 
(aprovat el dia 23/02/20011) d'acord amb l'art. 65 del Pla d’ordenació urbanística 
municipal i art. 41 de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010). Atesa la inclusió 
de la finca dins d'un polígon d'actuació, i en virtut de l’establert al projecte de 
reparcel·lació per cooperació (aprovat definitivament per acord de Junta de Govern de 
data 14/01/2009) recau sobre el titular de la finca l’obligació de fer-se càrrec del cost 
de les obres d’urbanització del polígon, així com de les despeses de conservació de 
l’element impermeabilitzant i les forjats de suport del mateix en l’àmbit subjecte a 
servitud de pas públic.  

7. L’ocupació de la via pública, les entrades i sortides de vehicles i el pas de vianants 
per la zona de l’obra d’edificació s’haurà de fer de forma coordinada amb el 
contractista de les obres d’urbanització del passeig d’en Blay actualment en execució, 
evitant molèsties innecessàries a veïns, comerciants i ciutadans en general. En tot cas, 
l’autoritat municipal que podrà disposar condicions i directrius relatives a l’ocupació de 
la via pública serà la Policia Municipal, sense perjudici que l’Ajuntament pugui dictar 
ordres mitjançant els procediments que la llei estableix. A continuació es disposen les 
condicions relatives a l’ocupació de la via pública:  
A. Aquesta llicència autoritza l’ocupació de la via pública a partir del dia 2 de maig en 
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els espais i terminis previstos a la documentació annexa a l’Estudi de Seguretat i Salut 
de l’obra presentada en data 17/04/2018 que no es contradiguin amb les condicions 
particulars d’aquesta llicència.  
B. 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.  
C. Es mantindrà en tot moment lliure la sortida d’emergència de la façana oest del 
Teatre Principal, en les condicions de seguretat mínimes que estableix la normativa 
d’aplicació, ni que sigui adequant un pas de caràcter provisional.  
D. L’ocupació prevista en fase 1, en el front del passeig d’en Blay, no podrà superar 
l’amplada de 14 metres (6 m ampla túnel + 4 m espai per obra + 4 m de pas rodat).  
E. Caldrà mantenir l’accés rodat al Teatre Principal per la seva façana posterior i al 
pàrquing soterrat de la plaça 1 d’Octubre, com a mínim, fins al dia 21 de maig, ja que 
el 22 de maig s’inicia la fase 2 d’ocupació.  
F. L’ocupació prevista en fase 2, en el front del passeig d’en Blay, no podrà superar 
l’amplada de 10 metres (6 m ampla túnel + 4 m espai per obra). Amb l’inici d’aquesta 
fase el 22 de maig els promotors iniciaran les obres de l’aparcament soterrat sota la 
plaça 1 d’Octubre des de l’extrem sud-est del polígon d’actuació, per les quals cal 
tancar l’accés a l’andana de l’escenari del teatre i al pàrquing soterrat de la plaça 1 
d’Ocubre,  
G. Els promotors de l’obra es faran càrrec d’informar amb temps suficient als usuaris 
de l’aparcament en soterrani existent de l’illa del Teatre dels dies de tancament per 
motiu de l’execució de l’obra, a fi d’evitar que cap vehicle pugi quedar immobilitzat, i 
del cost del trasllat de pàrquing dels vehicles afectats. Les obres del pàrquing soterrani 
sota la plaça 1 d’Octubre finalitzaran el 31 de juliol de 2018.  
H. Quan hagin finalitzat les obres de construcció del túnel per la banda del passeig 
d’en Blay, i fins al 31 de juliol, l’ocupació del passeig es reduirà a 6 m a línia de façana 
del nou edifici (2m per a bastida + 4 m espai per obra). 
I. La fase 3 s’iniciarà el dia 31 de juliol, una vegada acabat el sostre del soterrani en 
l’àmbit de l’Illa del Teatre i consistirà en la urbanització des de la façana del Casino i 
del Teatre avançant cap a l’oest per la restitució del pas peatonal des del passeig d’en 
Blay cap al carrer dels Dolors i de l’accés per vehicles de serveis a l’andana de 
l’escenari del Teatre Principal. L’ocupació de la plaça s’anirà reduint a mesura que 
aquestes obres d’urbanització ho permetin, fins quedar limitada a l’espai per a la 
bastida i un carril de pas rodat, en una amplada màxima de 6 m en tot el perímetre de 
l’obra (2 façanes).  
J. El 31 d’agost els elements de la urbanització executats pel promotor a l’Illa del 
Teatre hauran de permetre el pas per travessar a peu l’illa del Teatre i garantir l’accés 
de vehicles a l’andana de l’escenari del Teatre a vehicles de transport per la banda del 
passeig d’en Blay. 
K. Els promotors de l’obra han de preveure que, durant els dies de les Festes del Tura, 
l’obra haurà de restar aturada i no es podran deixar materials d’obra a l’abast de 
persones alienes.  
L. El maig del 2019 caldrà retirar la bastida i desocupar totalment la via pública, 
permetent la finalització de totes les obres d’urbanització.  
8. D’acord amb l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments de la Generalitat de Catalunya, de data 25/10/2017, referit al 
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“Avantprojecte d’incendis de l’aparcament privat de vehicles d’un bloc d’habitatges 
plurifamiliar”, de data agost de 2017, es condiciona la llicència a: 1) Caldrà que els 
locals de risc especial baix existents a l’activitat disposin de detecció d’incendis d’acord 
al DB SI4 del CTE. 2) Cal ampliar el nombre de BIE a l’aparcament (planta -1 i planta -
2) per protegir les places d’aparcament, obertes i tancades, amb un recorregut real de 
25 m (20 m de mànega + 5 m de broll d’aigua), d’acord amb el punt 7 de l’apèndix 1 
del RD 1942/1993 i/o RD 513/2017.  

9. En aplicació de l’establert a l’Ordenança de gestió de residus aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament el dia 15/03/2002 i modificada el 28/07/2005 i considerant la mancança 
de contenidors de residus al centre de la ciutat i l’accessibilitat per a la recollida de 
residus que ofereix la zona on es proposa la construcció de l’edifici, es condiciona la 
llicència a l’adequació d’espai a la planta baixa per a situar-hi els contenidors 
següents:  
 
Pels habitatges: 1 contenidor de fracció resta de 1.100 litres, 1 contenidor de fracció 
orgànica de 240 litres, ambdós amb adquisició a càrrec del promotor de l’obra, així 
com 1 contenidor per a envasos lleugers de 1.100 litres, a càrrec de l’Ajuntament.  
Pels locals: 1 contenidor per a vidre de 120 litres, 1 contenidor de fracció orgànica de 
240 litres, 1 contenidor per a envasos lleugers de 360 litres i 1 contenidor de fracció 
resta de 360 litres.  
10. Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats 
esmentats mitjançant document acreditatiu de la seva adquisició. Aquest requisit serà 
indispensable per obtenir la llicència de primera utilització.  

11. Aquesta llicència d’obres s’atorga sense perjudici de les condicions que puguin 
derivar-se de l’expedient corresponent d’autorització o comunicació de l’establiment de 
l’activitat dels locals en planta baixa.  

12. Aquesta llicència només empara les obres expressades en el projecte i caldrà 
sol·licitar llicència per les obres d'adequació que es puguin executar a l'interior dels 
locals (que inclouran obligatòriament els serveis d'higiene previstos a les Ordenances 
del Pla General d'Olot).  
 

13. L'excavació prevista s'executarà d'acord amb les condicions determinades a la 
vigent Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública.  

14. Cal observar la volada màxima dels ràfecs de coberta de 0,50 m i el guix màxim de 
0,15 m, d’acord amb l’article 207.8 del POUM.  

15. El balcons de les façanes de l’edifici sobre l’espai públic tindran un gruix màxim de 
0,15 m amb cantell perimetral de gruix inferior a 0,10 m (art 207.8 POUM).  

16. Les tanques de parcel·la situades dins de l’espai lliure interior d’illa no podran 
sobrepassar 1,80 m sobre el nivell del terreny i hauran de ser construïdes amb 
materials lleugers o hauran de ser vegetals els 0,90 m de la part superior (art. 158 
POUM).  

17. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública.  

18. Aquesta llicència no autoritza el funcionament de la grua-torre desmuntable a 
instal·lar a l'obra fins que no es presenti en aquest Ajuntament el document GR-1 
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expedit i segellat per entitat d'Inspecció i Control concessionària del Departament 
d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. (Segons ITC-MIE-AEM2).  
 

19. S’imposa una fiança de 72.013,00 € per garantir la reposició i neteja dels 
paviments de la via pública que puguin afectar-se per l’execució de 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.  

20. S’imposa una fiança de 1.668,00 € per garantir 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.  

21. 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.  

22. 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.  

23. L’únic accés rodat al futur edifici objecte de la present llicència el constitueix el 
túnel de connexió entre el polígon i el Firal – Firalet. A aquests efectes, constitueix 
obligació del titular de la llicència d’obres l’execució de les obres de construcció del 
túnel d’accés en soterrani entre la registral número 34.314, adjudicada número P2 del 
projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació 01.05 de l’Illa del Teatre – Passeig 
d’en Blay, i la registral número 34.315, adjudicada número P3 i, a través del soterrani 
d’aquesta, amb el soterrani de l’espai públic anomenat Firal – Firalet, essent l’entrada i 
sortida rodada per l’aparcament públic en soterrani situat al Firalet. Aquesta entrada i 
sortida serà la única que disposarà la finca sobre la qual es construirà l’edifici (registral 
número 34.313, adjudicada número P1) per al trànsit dels vehicles de motor. En 
conseqüència, és obligació del titular de la llicència d’obres i/o propietari de la registral 
34.313, la constitució de la corresponent servitud o dret de pas forçosos i satisfer les 
condicions econòmiques del seu establiment (d’acord amb el contingut determinat a 
aquests efectes per l’Ajuntament d'Olot) i també de les despeses de la conservació i 
manteniment del citat pas soterrani, i de fer constar aquestes responsabilitats 
econòmiques a tots els contractes de compravenda i/o translatius de propietat per a 
coneixement i compliment per part dels futurs adquirents, així com regular el règim de 
conservació i manteniment del citat dret de pas en els estatuts de propietat horitzontal 
que es pugui o puguin constituir de l’edificació a construir.  
 
24. D’acord a l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77-2 de la Llei 39/89, el termini 
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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. 
 

24. - ASSUMPTES URGENTS 
 

24.1. - SERVEIS DE DISTRIBUCIÓ A DOMICILI DE CORRESPONDÈNCIA 
RELATIVA A LA VOTACIÓ  DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018 

 
Núm. de referència : X2018012021     
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis de distribució de correspondència 
necessària per portar a terme la votació dels Pressupostos Participatius 2018 a Olot, 
com es desprèn de l’informe de data 25 d’abril de 2018, emès pel Sr. Jordi Güell Güell, 
gerent de l’Ajuntament d’Olot. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 

Tercer.- Atès  que es valora favorablement l’oferta  presentada per l’empresa 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA 

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 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA 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 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA 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 
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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: 
CC012018000192, la regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords, prèvia declaració d’urgència. 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Jordi Güell Güell  de data 25 d’abril 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 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA amb NIF 
núm. A83052407, el contracte menor dels serveis de distribució de correspondència 
necessària per portar a terme la votació dels Pressupostos Participatius 2018  pel preu 
de QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS 
(4.928,13 €)IVA exempt. 
 
Tercer.-  El termini per a l’execució dels serveis serà de dos (2) dies, a partir de la data 
de recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 4.928,13 €, IVA exempt, amb 
àrrec a la partida 18.160.925.227991 “programes actuacions cíviques” del Pressupost 
municipal. 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18160  925  227997 4928.13 PROGRAMES ACTUACIONS CIVIQUES100 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 l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA.  
 
Setè.- SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA adjuntarà una còpia 
d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012018000192. 
 
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 quan falten cinc minuts per dos quarts de nou del matí i per 
constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la 
meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


