ACTA NÚM. 13
JUNTA DE GOVERN LOCAL
4 D’ABRIL DE 2019
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 4 d’abril de 2019, a les vuit del matí, es reuneix en
aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS, per tal de celebrar la
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Estanis Vayreda i
Puigvert, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach, Montserrat Torras i
Surroca. Excusa la seva assistència el Sr. Jordi Alcalde i Gurt.
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, la Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas, i
els Srs. Josep Guix Feixas, 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 comenta les reunions, entrevistes i actes més destacats als quals ha
assistit des de la darrera Junta celebrada el dia 28 de març:
- el mateix dijous 28 de març, va ser present a l’obertura de l’urna dels pressupostos
participatius que va tenir lloc al Saló de Sessions. L’adequació dels itineraris de la
muntanya pelada, reviure les places petites, fer grans les places i els parcs, trams de
bici carril i tallers formatius de reparació de bicicletes, i barris, espais de cultura varen
ser les cinc propostes que varen sortir escollides en les votacions.
I seguidament va assistir a l’acte d’inauguració del Festival MOT, que va tenir lloc a la
sala Torin.
- i el dia 29 de març al matí, va assistir a l’acte de reconeixement a diferents policies
municipals que es va celebrar al Saló de Sessions en el marc de la seva festa patronal
i al dinar que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat. I a la tarda, va rebre l’Hble. Sra.
Àngels Chacon, Consellera d’Empresa i Coneixement, que va venir a Olot per assistir
a l’acte de lliurament dels Premis 100% Emprenedors, que es va celebrar al Teatre
Principal.
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.
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4.1. - CONVENI DE CESSIÓ EN DIPÒSIT D’OBRA ARTÍSTICA DE RAMON
AMADEU, PROPIETAT DE LA FAMÍLIA BOLÓS, A L’AJUNTAMENT D’OLOT AMB
DESTÍ ALS MUSEUS D’OLOT
Núm. de referència

: X2019012706

Vist que la família De Bolós és propietària d’una col·lecció de figures, obra de l’escultor
Ramon Amadeu que tenen un gran interès artístic.
Vist que els membres de la família De Bolós, propietaris de les peces (Carme Arnau
de Bolós, Mariano Arnau de Bolós i José Maria Arnau de Bolós), han manifestat la
seva voluntat de cedir temporalment, en dipòsit i a títol de comodat, les 33 figures
artístiques signades o atribuïdes a l’artista Ramon Amadeu.
Vist que l’Ajuntament d’Olot té molt interès en exposar les obres cedides per la família
De Bolós als Museus d’Olot (una part al Museu de la Garrotxa i una altra part al Museu
dels Sants).
Vista la necessitat de regular la cessió temporal d’aquestes peces.
En relació a l’expedient CU012019000013 de Cultura, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni de concessió en dipòsit d’obra artística de Ramon
Amadeu, propietat de la família de Bolós, a l’Ajuntament d’Olot amb destí als museus
d’Olot.
Segon.- Facultar a l’alcalde d’Olot la signatura d’aquest conveni.
S’aprova per unanimitat.
5.1. – CONVENI SUBVENCIÓ CENTRE CATÒLIC 2019
Núm. de referència

: X2019007399

En relació a l’expedient SIC22019000038 de, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’
entitat CENTRE CATOLIC D'OLOT amb NIF: V1711823-3 per un import de 26000
euros, amb càrrec a la partida 19.400.338.480016 “SUBVENCIÓ CENTRE CATÒLIC”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
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quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
%

Tipus
Partida
Despeses 19400 338 480016

Import Descripció
26000 SUBVENCIO CENTRE
CATOLIC

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 032 070 065 014 008

S’aprova per unanimitat.
5.2. – CONVENI SUBVENCIÓ LLUÈRNIA AC
Núm. de referència

: X2019008542

En relació a l’expedient SIC22019000049 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’
entitat LLUERNIA ASSOCIACIO CULTURAL amb NIF: G5518087-1 per un import de
60000 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480032 “SUBVENCIÓ LLUÈRNIA”.
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 signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
%lluernia%

Tipus
Partida
Despeses 19400 334 480032

Import Descripció
60000 SUBVENCIO LLUERNIA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 032 070 065 014 008

S’aprova per unanimitat.
5.3. – CONVENI SUBVENCIÓ SHANTI NILAYA 2019
Núm. de referència

: X2019007637
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En relació a l’expedient SIC22019000043 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’
entitat ASSOCIACIO DE IOGA SHANTI NILAYA amb NIF: G5528977-1 per un import
de 400 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480069 “SUBVENCIÓ SHANTI
NILAYA”.
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 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
%shanti%

Tipus
Partida
Despeses 19400 334 480069

Import
400

Descripció
SUBVENCIO ASSOC.
IOGA SHANTI NILAYA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 032 070 065 014 008

S’aprova per unanimitat.
5.4. – CONVENI SUBVENCIÓ ORFEÓ POPULAR OLOTÍ 2019
Núm. de referència

: X2019005442

En relació a l’expedient SIC22019000006 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’
entitat ORFEO POPULAR OLOTI amb NIF: G1712726-7 per un import de 5000 euros,
amb càrrec a la partida 19.400.334.480073 “SUBVENCIÓ ORFEÓ POPULAR OLOTÍ”.
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 signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
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conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19400 334 480073

Import
5000

Descripció
SUBVENCIO ORFEO
POPULAR OLOTI

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 032 070 065 014 008

S’aprova per unanimitat.
5.5. – CONVENI SUBVENCIÓ COL·LECTIU CINEMA INDEPENDENT GARROTXA
2019
Núm. de referència

: X2019007164

En relació a l’expedient SIC22019000033 de subvenció de concurrència competitiva,
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat de
Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’
entitat COL·LECTIU DE CINEMA INDEPENDENT DE LA GARROTXA amb NIF:
G1748141-7 per un import de 2000 euros, amb càrrec a la partida 19.400.3322.480057
“SUBVENCIÓ COL·LECTIU CINEMA INDEPENDENT”.
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 signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19400 3322 480057

Import
2000

Descripció
SUBVENCIO CINEMA
INDEPENDENT

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

S’aprova per unanimitat
5.6. – CONVENI SUBVENCIÓ AMICS SANT ESTEVE I DEL TURA 2019
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Núm. de referència

: X2019006519

En relació a l’expedient SIC22019000016 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO CULTURAL D'AMICS DE SANT ESTEVE I DEL SANTUARI DEL TURA
amb NIF: G5526253-9 per un import de 5500 euros, amb càrrec a la partida
19.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import
Despeses 19400 334 480020 5500

Descripció
SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 032 070 065 014 008

S’aprova per unanimitat.
5.7. – CONVENI SUBVENCIÓ MUSICS I INTERPRETS D'OLOT I COMARCA 2019
Núm. de referència

: X2019007344

En relació a l’expedient SIC22019000034 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
MUSICS ASSOCIATS D'OLOT I COMARCA amb NIF: G1729324-2 per un import de
7500 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de 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
Despeses 19400 334 480020

Import
7500

Descripció
SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 032 086 065 014 008

S’aprova per unanimitat
5.8. – CONVENI SUBVENCIÓ CASA CULTURAL ANDALUSIA 2019
Núm. de referència

: X2019006662

En relació a l’expedient SIC22019000018 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
CASA CULTURAL DE ANDALUCIA DE LA GARROTXA amb NIF: G1735036-4 per un
import de 4000 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS
ACTIVITATS CIUTADANES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import
Despeses 19400 334 480020 4000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS 400 032 070 065 013 008
CIUTADANES

S’aprova per unanimitat
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5.9. – CONVENI SUBVENCIÓ COLLA CASTELLERA XERRICS 2019
Núm. de referència

: X2019007037

En relació a l’expedient SIC22019000024 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
XERRICS D'OLOT COLLA CASTELLERA DE LA GARROTXA amb NIF: G1770345-5
per un import de 3500 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480020
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de 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
Despeses 19400 334 480020 3500

Descripció
SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 032 070 065 013 008

S’aprova per unanimitat.
5.10. – CONVENI SUBVENCIÓ INTEGRA 2019
Núm. de referència

: X2019007362

En relació a l’expedient SIC22019000036 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
INTEGRA ASSOCIACIO DE DISCAPACITATS INTEL.LECTUALS amb
NIF:
G1703544-5 per un import de 2200 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480020
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
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L’ esmentada entitat haurà de 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
Despeses 19400 334 480020 2200 SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 032 070 065 002 008

S’aprova per unanimitat.
5.11. – CONVENI SUBVENCIÓ CANTABILE COR DE CAMBRA 2019
Núm. de referència

: X2019006552

En relació a l’expedient SIC22019000017 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
CANTABILE COR DE CAMBRA amb NIF: G1760518-9 per un import de 5500 euros,
amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import
Despeses 19400 334 480020 5500

Descripció
SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 032 070 065 014 008
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S’aprova per unanimitat.
5.12. – CONVENI SUBVENCIÓ GOSPEL COR GARROTXA 2019
Núm. de referència

: X2019007731

En relació a l’expedient SIC22019000045 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO GOSPEL DE LA GARROTXA amb NIF: G5515881-0 per un import de
1500 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de 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
Despeses 19400 334 480020

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
1500 SUBVENCIONS ACTIVITATS 400 032 070 065 010 008
CIUTADANES

S’aprova per unanimitat.
5.13. – CONVENI SUBVENCIÓ CORAL POLÍGALA 2019
Núm. de referència

: X2019007061

En relació a l’expedient SIC22019000025 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIÓ CORAL POLIGALA amb NIF: G5534097-0 per un import de 700 euros,
amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES”.
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 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
Despeses 19400 334 480020 700

Descripció
SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 032 070 065 009 008

S’aprova per unanimitat.
5.14. – CONVENI SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ EL TIL·LER 2019
Núm. de referència

: X2019007366

En relació a l’expedient SIC22019000037 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO EL TIL.LER amb NIF: G1730495-7 per un import de 5700 euros, amb
càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de 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
Despeses 19400 334 480020

Import
5700

Descripció
SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 032 070 065 011 008

S’aprova per unanimitat.
5.15. – CONVENI SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ GOS DE SANT ROC 2019
Núm. de referència

: X2019005737

En relació a l’expedient SIC22019000008 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO DE JOVES GOS DE SANT ROC amb NIF: G1770225-9 per un import
de 5000 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS
ACTIVITATS CIUTADANES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de 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
Despeses 19400 334 480020

Import
5000

Descripció
SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 032 070 065 010 008

S’aprova per unanimitat.
5.16. – CONVENI SUBVENCIÓ NIBIRU MOSTRA D'ART AVANÇADA 2019
Núm. de referència

: X2019007474

En relació a l’expedient SIC22019000042 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
NIBIRU MOSTRA D'ART AVANÇADA amb NIF: G5530598-1 per un import de 2000
euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES”.
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2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de 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
Despeses 19400 334 480020

Import Descripció
2000 SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 032 070 065 007 008

S’aprova per unanimitat.
5.17. – CONVENI SUBVENCIÓ OFOLK-BALL A LA PLAÇA 2019
Núm. de referència

: X2019005221

En relació a l’expedient SIC22019000003 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO OFOLK - BALL A LA PLAÇA amb NIF: G5511228-8 per un import de
3000 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
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5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19400 334 480020

Import Descripció
3000
SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 032 070 065 011 008

S’aprova per unanimitat.
5.18. – CONVENI SUBVENCIÓ PEHOC (PATRONAT ESTUDIS HISTÒRICS OLOT I
COMARCA) 2019
Núm. de referència

: X2019007464

En relació a l’expedient SIC22019000040 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
PATRONAT D'ESTUDIS HISTORICS D'OLOT I COMARCA PEHOC amb NIF:
G1720723-4 per un import de 6800 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480020
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de 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
Despeses 19400 334 480020

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
6800
SUBVENCIONS ACTIVITATS 400 032 070 065 014 008
CIUTADANES

S’aprova per unanimitat.
5.19. – CONVENI SUBVENCIÓ PENYA MARRINXOS 2019
Núm. de referència

: X2019006516

En relació a l’expedient SIC22019000015 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
PENYA CARNAVALESCA "ELS MARRINXOS" amb NIF: G1761955-2 per un import
de 400 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS
ACTIVITATS CIUTADANES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19400 334 480020

Import Descripció
400
SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 032 070 065 013 008

S’aprova per unanimitat.
5.20. – CONVENI SUBVENCIÓ PROGAT GARROTXA 2019
Núm. de referència

: X2019007353

En relació a l’expedient SIC22019000035 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO PRO GAT GARROTXA amb NIF: G5527271-0 per un import de 4800
euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de 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
Despeses 19400 334 480020

Import
4800

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS 400 032 070 065 999 008
CIUTADANES

S’aprova per unanimitat.
6.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
I L’AJUNTAMENT D'OLOT PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN
Núm. de referència

: X2019012590

Atès que amb data 1 de setembre de 2015 el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot van subscriure un conveni de
col·laboració en matèria de llengua, intercultural i cohesió social, mitjançant el Pla
Educatiu d’Entorn, amb vigència fins el 31 d’agost de 2019.
Atès que ambdues administracions consideren adequat signar un nou conveni, un cop
valorat positivament el desenvolupament del pla educatiu d’entorn.
Que l’article 156 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació, determina que
l’Administració educativa és l’Administració de la Generalitat que actua mitjançant el
Departament d’Educació, així com que els ens locals tenen la condició d’Administració
educativa en l’exercici de les competències pròpies, d’acord amb l’Estatut i exerceixen
també les competències que els hi atribueix la pròpia Llei d’educació.
Que l’article 40 de la Llei 12/2009, insta a les diferents administracions educatives a
impulsar acords de col·laboració per potenciar conjuntament accions educatives en
l’entorn i, en aquest sentit, en l’article 19 del títol III defineix com comunitat educativa a
“totes les persones i institucions que intervenen en el procés educatiu. En formen part
els alumnes, les famílies, el professorat, els professionals de l’atenció educativa i el
personal d’administració i serveis, l’Administració educativa, els ens locals i els agents
territorials i socials, i les associacions que els representen, i també els col·legis
professionals de l’àmbit educatiu, l’associacionisme educatiu, les entitats esportives
escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis educatius.”
Atès que el Departament d’Educació planteja el desenvolupament dels plans
educatius d'entorn com a instruments per donar una resposta integrada i comunitària a
les necessitats educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció
educativa dels diferents àmbits de la vida dels infants i dels joves.
Atès que els plans educatius d’entorn són una proposta de cooperació educativa entre
el Departament d’Educació i les entitats municipals, amb el suport i la col·laboració
d'altres departaments de la Generalitat, que tenen com a objectiu aconseguir l’èxit
educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació
intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana. Amb la
participació de les entitats educatives del territori, es basa en un model d’intervenció
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global que es posa a l’abast de l’alumnat de la zona escolar o del municipi.
En relació a l’expedient ED032019000012 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament d’Olot per al Pla
Educatiu d’Entorn.
Segon.- Aquest conveni serà vigent fins a l’acabament del curs 2022-2023. En
qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, els signants del conveni
en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys
addicionals o la seva extinció.
S’aprova per unanimitat.
7.1. – SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES A L’ESCOLA PIA D’OLOT.
Núm. de referència

: X2019005447

En relació a l’expedient SP062019000004 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat
ESCOLA PIA D'OLOT amb NIF: R1700058-I per un import de 313.2 euros, amb
càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
313.20

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
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7.2. – SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES A L’ESCOLA PIA D’OLOT
Núm. de referència

: X2019005456

En relació a l’expedient SP062019000005 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat ESCOLA
PIA D'OLOT amb NIF: R1700058-I per un import de 3073.99 euros, amb càrrec a la
partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
3073.99 SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
7.3. – SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITAS ESPORTIVES AL CEIP ESCOLA LLAR LLUÍ Mª MESTRAS I MARTÍ
Núm. de referència

: X2019005463

En relació a l’expedient SP062019000007 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CEIP
ESCOLA-LLAR LLUIS MARIA MESTRES MARTI amb NIF: Q6755186-A per un
import de 637.2 euros, amb càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
637.20

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.4. – SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GASTANT KEKS DEL
PROGRAMA DE SUPORT A LES ENTITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2019005528

En relació a l’expedient SP062019000009 d’atorgament de subvencions del Programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports i Lleure,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat
ASSOCIACIO ESPORTIVA GASTANT KEKS amb NIF: G55031587 per un import de
554.40 euros, amb càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
554.40

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
7.5. – SUBVENCIÓ AL CENTRE EXCURSIONISTA D’OLOT DEL PROGRAMA DE
SUPORT A LES ENTITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2019005642

En relació a l’expedient SP062019000010 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CENTRE
EXCURSIONISTA D'OLOT amb NIF: G17132747 per un import de 1.935,58 euros,
amb càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Import
Despeses 19330 341 480002 1935.58

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.6. – SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES AL CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS
Núm. de referència

: X2019006043

En relació a l’expedient SP062019000013 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
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la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS amb NIF: G5505313-6 per un import de
1006.63 euros, amb càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
1006.63

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.7. – SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA DE SUPORT ENTITATS ESPORTIVES AL
CONSELL ESPORTIU DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2019006759

En relació a l’expedient SP062019000015 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
CONSELL ESPORTIU DE LA GARROTXA amb NIF: G1709113-3 per un import de
885.58 euros, amb càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
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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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
885.58

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
7.8. – SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENITATS ESPORTIVES AL CLUB TENNIS TAULA OLOT
Núm. de referència

: X2019006760

En relació a l’expedient SP062019000016 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB
TENIS TAULA OLOT amb NIF: G1781045-8 per un import de 4217.5 euros, amb
càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

S’aprova per unanimitat.
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Import
Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
4217.50 SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

7.9. – SUBVENCIÓ A L’AMIPA DE L’ESCOLA MALAGRIDA, DEL PROGRAMA DE
SUPORT A LES ENTITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2019006761

En relació a l’expedient SP062019000017 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports i Lleure,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat AMPA
DEL CEIP MALAGRIDA amb NIF: G17139700 per un import de 653.40 euros, amb
càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
653.40

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
7.10. – SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITAS ESPORTIVES A L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VETERANS D’OLOT
Núm. de referència

: X2019006765

En relació a l’expedient SP062019000019 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports i Lleure,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat
AGRUPACIO ESPORTIVA VETERANS D'OLOT amb NIF: G1799346-0 per un import
de 392.88 euros, amb càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
392.88

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
7.11. – SUBVENCIÓ A AMPA IES LA GARROTXA, DEL PROGRAMA DE SUPORT
A LES ENTITATS ESPORTIVES.
Núm. de referència

: X2019006766

En relació a l’expedient SP062019000020 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports i Lleure,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat AMPA
IES LA GARROTXA amb NIF: G17329582 per un import de 669.6 euros, amb càrrec
a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
669.60

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
7.12. – SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES AL CLUB VOLEIBOL OLOT
Núm. de referència

: X2019006769

En relació a l’expedient SP062019000022 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB
VOLEIBOL OLOT amb NIF: G1715316-4 per un import de 4753.72 euros, amb càrrec
a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
4753.72

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.13. – SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES AL MOTO CLUB OLOT
Núm. de referència

: X2019006770

En relació a l’expedient SP062019000023 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat MOTO
CLUB OLOT amb NIF: G1741569-6 per un import de 438.11 euros, amb càrrec a la
partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
438.11

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.14. – SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES AL CLUB BÀSQUET OLOT
Núm. de referència

: X2019006792

En relació a l’expedient SP062019000028 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
BASQUET OLOT amb NIF: G1714591-3 per un import de 5141.35 euros, amb càrrec
a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
Descripció
5141.35 SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.15. – SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES AL CLUB PATINATGE ARTÍSTIC D’OLOT
Núm. de referència

: X2019006794

En relació a l’expedient SP062019000029 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB
PATINATGE ARTISTIC D'OLOT amb NIF: G1738098-1 per un import de 4301.49
euros, amb càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Import
Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
Despeses 19330 341 480002 4301.49 SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
7.16. – SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES A INTEGRA, ASSOCIACIÓ PER A LA INCLUSIÓ DE
COL·LECTIUS DE RISC
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Núm. de referència

: X2019006798

En relació a l’expedient SP062019000031 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat
INTEGRA ASSOCIACIO PER LA INCLUSIÓ DE COL·LECTIUS DE RISC amb NIF:
G1703544-5 per un import de 216 euros, amb càrrec a la partida 19.330.341.480002
“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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
216

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat.
7.17. – SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES AL CLUB ATLÈTIC OLOT
Núm. de referència

: X2019007040

En relació a l’expedient SP062019000032 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
ATLETIC OLOT amb NIF: G1753889-3 per un import de 748.21 euros, amb càrrec a
la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Import
Despeses 19330 341 480002 748.21

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.18. – SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE CAÇADORS DE BATET DE LA SERRA
DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES ENTITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2019007058

En relació a l’expedient SP062019000033 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports i Lleure,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat
ASSOCIACIO DE CAÇADORS DE BATET DE LA SERRA amb NIF: G17345794 per
un import de 360.58 euros, amb càrrec a la partida 19.330.341.480002
“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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import Descripció
360.58 SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.19. – SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITAS ESPORTIVES A LA SOCIETAT ESPORTIVA DE CAÇA D’OLOT I
COMARCA
Núm. de referència

: X2019007059

En relació a l’expedient SP062019000034 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat
SOCIETAT DE CAÇADORS D'OLOT I COMARCA amb NIF: G1716186-0 per un
import de 360.58 euros, amb càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
360.58

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.20. – SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES AL CLUB PATÍ HOQUEI OLOT
Núm. de referència

: X2019007062

En relació a l’expedient SP062019000035 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB
PATI HOQUEI OLOT amb NIF: G1734979-6 per un import de 4043.07 euros, amb
càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
4043.07

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
7.21. – SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES A L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR PETIT
PLANÇÓ D’OLOT
Núm. de referència

: X2019007064

En relació a l’expedient SP062019000036 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat
ASSOCIACIO ESPORTIVA ESCOLAR PETIT PLANÇO D'OLOT amb NIF: G17955550 per un import de 823.5 euros, amb càrrec a la partida 19.330.341.480002
“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 signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
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quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
823.50

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat
7.22. – SUBVENCIÓ ATROGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES AL CLUB ATLETISME GARROTXA
Núm. de referència

: X2019007066

En relació a l’expedient SP062019000037 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
ATLETISME GARROTXA amb NIF: G1724910-3 per un import de 392.88 euros, amb
càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Import
Despeses 19330 341 480002 392.88

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat
7.23. – SUBVENCIÓ A AMPA ESCOLA SANT ROC, DEL PROGRAMA DE SUPORT
A LES ENTITATS ESPORTIVES
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Núm. de referència

: X2019007110

En relació a l’expedient SP062019000038 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports i Lleure,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat AMPA
ESCOLA SANT ROC amb NIF: G17228883 per un import de 353.7 euros, amb càrrec
a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
353.70

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.24. – SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES AL CLUB JOVENTUT SANT PERE MÀRTIR
Núm. de referència

: X2019007135

En relació a l’expedient SP062019000039 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat
JOVENTUT SANT PERE MARTIR amb NIF: G1739289-5 per un import de 2718.66
euros, amb càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Import
Despeses 19330 341 480002 2718.66

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.25. – SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES AL CLUB TENIS OLOT
Núm. de referència

: X2019007440

En relació a l’expedient SP062019000042 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
TENIS OLOT amb NIF: G1709431-9 per un import de 3073.99 euros, amb càrrec a la
partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Import
Despeses 19330 341 480002 3073.99

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
7.26. – SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES AL CEIP EL MORROT
Núm. de referència

: X2019007482

En relació a l’expedient SP062019000045 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CEIP EL
MORROT amb NIF: Q1700573-G per un import de 467.1 euros, amb càrrec a la
partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
467.10

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.27. – SUBVENCIÓ A L’AMIPA ESCOLA PLA DE DALT DEL PROGRAMA DE
SUPORT A LES ENTITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2019007486

En relació a l’expedient SP062019000047 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports i Lleure,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat AMIPA
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ESCOLA PLA DE DALT amb NIF: G17160987 per un import de 661.5 euros, amb
càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
661.50

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.28. – SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES AL CLUB NATACIÓ OLOT
Núm. de referència

: X2019007492

En relació a l’expedient SP062019000049 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB
NATACIO OLOT amb NIF: G1706739-8 per un import de 5826.16 euros, amb càrrec a
la partida 19.330.341.480002 “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 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,
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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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
Descripció
5826.16 SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.29. - SUBVENCIÓ A AMIPA ESCOLA VOLCÀ BISAROQUES, DEL PROGRAMA
SUPORT A LES ENTITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2019008060

En relació a l’expedient SP062019000051 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports i Lleure,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat AMIPA
CEIP VOLCA BISEROQUES amb NIF: G17068834 per un import de 604.8 euros,
amb càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Import
Despeses 19330 341 480002 604.80

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.30. - SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES A LA UNIÓ ESPORTIVA OLOT, SAD
Núm. de referència

: X2019008061
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En relació a l’expedient SP062019000052 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat UNIO
ESPORTIVA OLOT SAD amb NIF: A1731484-0 per un import de 1717.29 euros, amb
càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
1717.29

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
7.31. - SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES AL CLUB ESPORTIU TAEKWON D'OLOT
Núm. de referència

: X2019008064

En relació a l’expedient SP062019000053 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
ESPORTIU TAEKWON amb NIF: G5503313-8 per un import de 470.41 euros, amb
càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import Descripció
470.41 SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.32. - SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES A LA FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA OLOT
Núm. de referència

: X2019008068

En relació a l’expedient SP062019000054 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat
FUNDACIO UNIO ESPORTIVA OLOT amb NIF: G5520372-3 per un import de
5076.75 euros, amb càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Import
Descripció
Despeses 19330 341 480002 5076.75 SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000
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S’aprova per unanimitat.
7.33. - SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES AL GARROTXA RUGBY CLUB
Núm. de referència

: X2019008072

En relació a l’expedient SP062019000055 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat
GARROTXA RUGBY CLUB amb NIF: G1795052-8 per un import de 1975.71 euros,
amb càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
1975.71

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
7.34. - SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES AL CLUB FUTBOL SANT ROC
Núm. de referència

: X2019008081

En relació a l’expedient SP062019000057 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
FUTBOL SANT ROC amb NIF: G1724832-9 per un import de 2169.52 euros, amb
càrrec a la partida 19.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
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2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
Descripció
2169.52 SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.35. - SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES AL CLUB ESCACS OLOT
Núm. de referència

: X2019008090

En relació a l’expedient SP062019000058 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB
ESCACS OLOT amb NIF: G1725136-4 per un import de 3073.99 euros, amb càrrec a
la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Import
Despeses 19330 341 480002 3073.99

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.36. - SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES AL CLUB HORSEBALL GARROTXA
Núm. de referència

: X2019008312

En relació a l’expedient SP062019000059 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB
HORSEBALL LA GARROTXA amb NIF: G1788529-4 per un import de 748.21 euros,
amb càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
748.21 SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
7.37. - SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES AL FOMENT DE LA PESCA ESPORTIVA D'OLOT
Núm. de referència

: X2019008864

En relació a l’expedient SP062019000062 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
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la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat
FOMENT DE LA PESCA ESPORTIVA D'OLOT amb NIF: G1728162-7 per un import
de 489.79 euros, amb càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
489.79

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
7.38. - SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES AL CLUB CICLISTA LEFA TEAM
Núm. de referència

: X2019008868

En relació a l’expedient SP062019000063 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
CICLISTA LEFA TEAM amb NIF: G5518351-1 per un import de 812.82 euros, amb
càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
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conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
812.82

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.39. - SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES AL CLUB INFANTIL CICLISTA D'OLOT
Núm. de referència

: X2019009913

En relació a l’expedient SP062019000064 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB
CICLISTA INFANTIL OLOT amb NIF: G1730989-9 per un import de 554.4 euros, amb
càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
554.40

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.40. - SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
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ENTITATS ESPORTIVES AL PARADISE CRICKET CLUB OLOT
Núm. de referència

: X2019010148

En relació a l’expedient SP062019000066 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat
PARADISE CRICKET CLUB OLOT amb NIF: G5522469-5 per un import de 392.88
euros, amb càrrec a la partida 19.330.341.480002 “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 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
392.88

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
7.41. - SUBVENCIÓ ATORGADA DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES
ENTITATS ESPORTIVES A L'UNITED CRICKET CLUB D'OLOT
Núm. de referència

: X2019010152

En relació a l’expedient SP062019000067 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat UNITED
CRICKET CLUB amb NIF: G5522482-8 per un import de 392.88 euros, amb càrrec a
la partida 19.330.341.480002 “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,
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aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà 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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import Descripció
392.88 SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
8.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR OCUPACIÓ TEMPORAL AL
MERCAT SETMANAL, PER A LA VENDA DE PALMES I PALMONS.
Núm. de referència : X2019012278
Vista la instància de data 6 de febrer de 2019 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot
E2019002383), presentada per la Sra. ****, en la que demana autorització per poder
vendre palmes i palmons, durant el mercat del dilluns 8 d’abril de 2019.
Considerant que tradicionalment s’han atorgat autoritzacions d’ocupació temporal per
a la venda de determinats productes de temporada o vinculats a determinades festes,
com ara les Festes de Nadal o, com en aquest cas, el Diumenge de Rams.
Considerant que la Sra. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 10 del
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (RMM), per obtenir una
autorització per a la venda en el mercat setmanal.
De conformitat amb l’article 4 RMM i vist l'expedient administratiu IM022019000005 i
antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el
regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de
Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR l’ocupació temporal d’una parada del mercat setmanal
(MS0145), de 3 metres, destinada a la venda de palmes i palmons, a favor de la Sra.
**** (****), el dilluns 8 d’abril de 2019.
Segon.- Requerir a la Sra. **** el pagament de la quantitat de SETANTA-VUIT EUROS
AMB VINT CÈNTIMS (78,20.- €), que corresponen a la taxa prevista a l’Ordenança
fiscal 2019, núm. 3.15, sobre mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions.
S’aprova per unanimitat.
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CONTRACTACIÓ. SERVEIS
9.1. - MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL
DOMINI PUBLIC PER A LA UBICACIÓ D'UN ESTABLIMENT COMERCIAL AL
LOCAL SITUAT AL CARRER SANT RAFAEL NÚM. 23
Núm. de referència

: X2015006704

La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015 adjudicà a l’empresa “OLOT
COLORS, SL” la concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic per a la
ubicació d’un establiment comercial al local situat al carrer Sant Rafael, núm. 23, per
un cànon mensual de 3.625 €/mes, el qual es descomptarà el cost de l’amortització de
la construcció de les obres de reforma (sense considerar l’IVA) d’acord amb el quadre
d’amortització de clàusula 4 del PCAP que regeix la concessió.
Aquest establiment es va obrir al públic el dia 18 de març de 2016.
La Junta de Govern Local de data 8 de març de 2018 acordà fixar el cànon per a l’any
2018 en 725 €/mes.
Vist l’informe del Sr. Albert Pons Clutaró, arquitecte municipal, de data 22 de març de
2019 en relació a l’ampliació de 106 m2 construïts del sostre comercial, corresponent
a 49 m2 pel que fa a la planta i 57 m2 quadrats pel que fa a la planta soterrani;
passant a ser un sostre total d’ús terciari de 1.192 m2 equivalent al 9,57 % de l’àmbit.
S’informa favorablement la proposta atès que s’ajusta a les condicions urbanístiques
de la MPOUM-4, aprovada definitivament el dia 27/11/2014 i al Pla d’usos de l’edifici
de l’antic Hospital de Sant Jaume d’Olot, aprovat en data 05/02/2015 i a la modificació
aprovada el dia 14/03/2019.
L’import de l’ampliació del sostre comercial s’estableix en 7€ m2/mes pel que fa a la
planta i 5€ m2/mes pel que fa a la planta soterrani durant tota la durada de la
concessió, amb el compromís de realitzar el pagament de forma anticipada dels 24
mesos inicials en el moment de l’obertura al públic. A partir del segon any, l’import es
pagarà mensualment, a raó de 343 € pel que fa a la planta i 285 € pel que fa al
soterrani.
L’import total a pagar s’estableix en 15.072 €
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000009 i antecedents corresponents,
la regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Autoritzar l’ampliació del sostre comercial de la concessió administrativa d’ús
privatiu del domini públic per a la ubicació d’un establiment comercial al local situat al
carrer Sant Rafael, núm. 23, adjudicat a l’empresa “OLOT COLORS, SL”; en 49 m2
pel que fa a la planta i 51 m2 pel que fa al soterrani, essent el sostre total d’ús de
1.192 m2 equivalent al 9,57 % de l’àmbit.
Així mateix, s’autoritza a OLOT COLORS, SL, a la utilització de la façana en 2,5
metres per a la col·locació de vinil publicitari de l’activitat que es durà a terme al costat
dels que avui es tenen ampliant l’espai publicitari que avui es disposa.
La present ampliació del sostre comercial de la concessió tindrà la mateixa durada que
la concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic aprovada per la Junta de
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Govern Local de data 23 de juliol de 2015 a favor de OLOT COLORS, SL.
Temporalment es cedirà l’ús a OLOT COLORS, SL d’un magatzem provisional per
dipositar tant el material d’obra com els productes tèxtils, fins a la cobertura definitiva
del sostre comercial ampliat.
Segon.- Fixar el preu de l’ampliació en 7€ m2/mes pel que fa a la planta i 5€ m2/mes
pel que fa a la planta soterrani a pagar durant 24 mesos.
L’import inicial anticipat de l’ampliació (24 mesos) es fixa en 15.072 € es realitzarà en
un sol pagament anticipat en el moment de l’obertura al públic.
S’aprova per unanimitat.
10.1. – PATRIMONI. APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES PER A LA VENDA D’UN
SOLAR AL CAMÍ DE REBAIXINC
La Junta de Govern Local acorda deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia.
11.1. – PATRIMONI. APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES PER A LA VENDA D’UN
SOLAR A LA RONDA LES FONTS
La Junta de Govern Local acorda deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia.
12.1. - ACCEPTACCIÓ DE LA DONACIÓ DEL FONS RÀDIO OLOT A
L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència : X2019010733

L’Ajuntament d’Olot és coneixedor del valor cultural del “Fons Ràdio Olot”, propietat de
Joel Tallant Pedragosa i Josep Viñas Muñoz, alhora que reconeix l’interès públic
col·lectiu que té i la conveniència de garantir-ne la conservació i divulgació entre els
investigadors i la societat en general.
L’Ajuntament d’Olot considera que pot garantir la conservació i difusió d’aquest fons a
través de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Vist l’expedient AX032019000001 i els antecedents corresponents, que serveixen de
motivació per a la present proposta, el regidor delegat de Transparència i Govern
Obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la donació del “Fons Ràdio Olot”, amb destí a l’Arxiu Comarcal de la
Garrotxa.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per fer les gestions per al compliment i
desenvolupament d’aquests acords i per a la signatura del conveni de donació del
“Fons Ràdio Olot”.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DE DESPESES
Núm. de referència
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: X2019012854

En relació a l’expedient CPG22019000029 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 19/011 per un import de
116.909,76 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
116909.76

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

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

: X2019012872

En relació a l’expedient CPG22019000030 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 1.600 euros a l’ Associació Casa Cultura de Andalucia de la
Garrotxa en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de
4.000 euros, destinada a activitats de l’entitat, aprovada per la Junta de Govern Local
de data 04/04/2019.
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
200300
1900080017001
Despeses 19400 334 480020 1600

Descripció
SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES

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

S’aprova per unanimitat.
14.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MÚSICS I
INTERPRETS D'OLOT
Núm. de referència

: X2019012873

En relació a l’expedient CPG22019000031 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 3.000 euros a l’ Associació de Músics i intèrprets d’Olot en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 7.500 euros,
destinada a l’activitat “La roda musical” aprovada per la Junta de Govern Local de data
04/04/19.
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
200300
1900080014001
Despeses 19400 334 480020

Import
3000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
100 001 001 001 000 000
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S’aprova per unanimitat.
15.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES
Núm. de referència

: X2019012879

En relació a l’expedient CPG22019000032 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 per tal de poder
procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui.
INTERESSAT

IMPORT

CONSTRUCCIONS SANT JAUME DE LLIERCA SL
COMUNITAT PROPIETARIS AV. VALÈNCIA, 9

300,00
600,00

S’aprova per unanimitat.
16.1. - PROJECTE PER AL MOVIMENT DE TERRES I ESTABILITZACIÓ DE MURS
EN LA ZONA DE NAUS ENDERROCADES AL CARRER SANT MIQUEL 6
Proposant aprovar
Núm. de referència

: X2019012970

Vist el projecte per al moviment de terres i estabilització de murs en la zona de naus
enderrocades al carrer sant miquel 6, redactat per LPA arquitectura en data març de
2019, que té per objecte portar a terme l’arranjament i estabilització de la zona
resultant de l’enderroc de diverses naus al carrer Sant Miquel, 6, atès que
l’emmagatzematge de la runa de l’enderroc dins el propi espai del volum edificat ha
provocat moviments i danys en el mur de façana a riu i cal una intervenció de
moviment de terres general i estabilització de murs, tant el de carrer com el de façana
a riu, per evitar que aquests danys vagin en augment.
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 UPOM2019000010, 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 per al moviment de terres i estabilització de murs en
la zona de naus enderrocades al carrer sant miquel 6, redactat per LPA arquitectura en
data març de 2019.
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.
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17.1. - PROJECTE OBRA MILLORA DELS TANCAMENTS DE LA FAÇANA NORD
ESCOLA ART I SUPERIOR DE DISSENY
Núm. de referència

: X2019012949

Vist el projecte d’obres de millora dels tancaments de la façana nord de l’Escola d’art i
superior de disseny d’Olot al carer Pare Antoni Soler, 1, redactada pels serveis tècnics
municipals en data març de 2019, que té per objecte la substitució de totes les
obertures en mal estat per nous tancaments adequats a les noves exigències
tèrmiques.
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 UPOM2019000009, 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 d’obres de millora dels tancaments de la façana nord
de l’Escola d’art i superior de disseny d’Olot al carer Pare Antoni Soler, 1, redactada
pels serveis tècnics municipals en data març de 2019.
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.
18.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE REFORMA D’EDIFICI CANTONER EXISTENT
DESTINAT A 3 HABITATGES I 1 LOCAL SENSE ÚS AL CARRER AIGUA, 16.
(OMA3-14/2019)
Núm. de referència

: X2019003485

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de UDISDAC SL per REFORMA
D’EDIFICI CANTONER EXISTENT destinat a 3 HABITATGES i 1 LOCAL SENSE ÚS,
situat al Carrer Aigua, 16, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32019000014
Situació: C DE L'AIGUA N.0016
UTM: 8103512DG5780S
1.- En data 24/01/2019, UDISDAC SL amb DNI: B6411455-6, representat per ****,
presenta projecte d’obres majors per , amb situació al carrer C DE L'AIGUA N.0016 ,
d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per:
2.- En data 14/03/2019 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
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
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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 compactes, Clau 6.1.
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 UDISDAC SL amb DNI: B6411455-6, representat per ****,
llicència d’obres (OMA32019000014), per , amb situació al C DE L'AIGUA N.0016 , del
municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per:
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 24 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.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2019600018
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 52687 euros
Base liquidable (3)
52687

Drets % bonificació
1738.67
-95%

Drets definitius
86.93

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
152.43
0

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
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Taxes Total Drets
65.50
152.43

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,
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.
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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
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A l’aportació de document acreditatiu de la condició com a contractista ( DQE,
alta IAE, model 36 d’alta tributària , etc) actualitzat o vigent, assumint l’execució
de les obres a dalt esmentades, abans de l’inici de les obres.
A l’aportació de l’assumeix de l’arquitecte signat i visat, l’assumeix de
l’arquitecte tècnic i la designació del coordinador de seguretat i salut, abans de
l’inici de les obres.



A l’aportació del projecte bàsic i executiu visat i signat, acompanyat de certificat
tècnic de la concordança del projecte executiu visat amb el projecte aprovat,
abans de l’inici de les obres.



A la sol·licitud de la Primera utilització i ocupació, segons estableix l’article 75.1
del Decret 64/2014 del Reglament de Protecció de la legalitat urbanística, un
cop estiguin totalment finalitzades les obres. Simultàniament, s’iniciarà la
tramitació d’alta de l’immoble reformat i ampliat a l’Àrea d’Urbana d’aquest
Ajuntament.



A la sol·licitud de l’ocupació de la via pública quan les obres ho requereixin. En
l’esmentada sol·licitud caldrà tenir en compte les recomanacions de l’informe
previ de la policia municipal que a continuació s’adjunta :



Al compliment de la Carta de Colors específica del Nucli Antic i del Pla Especial
de rehabilitació del Nucli Antic, en relació a materials, acabat i colors dels
elements de façanes. .

S’aprova per unanimitat.
19.1. - APROVAR UN ESTUDI D'IMPLANTACIÓ DE TERRASSES A L'ENTORN DEL
PASSEIG D'EN BLAY.
Núm. de referència : X2019012969

El passeig d’en Blay és un espai cèntric i emblemàtic de la nostra ciutat. En aquest
espai l’Ajuntament ha donat autorització a la implantació de diversos espais de
terrasses de restauració/hostaleria, que conviuen i són compatibles tant amb l’ús
normal del dia a dia del Firal com amb les activitats extraordinàries que s’hi
desenvolupen. En aquesta situació, i després de les obres de remodelació,
l’Ajuntament d’Olot es planteja la necessitat de definir les especificitats que cal que
reuneixin les terrasses, en el marc de conjunt de l’ocupació del Firal.
Vist l’estudi d’implantació de terrasses al passeig d’en Blay redactat pel director de
l’àrea d’Infraestructura i obra pública de l’Ajuntament d’Olot a l’abril de 2019.
Vista l’ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses, aprovada pel ple de
l’Ajuntament d’Olot, en sessió de 28 de juny de 2012 (BOP, núm. 182/20.09.2012), i
modificada per acord plenari de 21 de juny de 2018 (BOP, núm. 128/03.07.2018); i de
conformitat amb la disposició final primera que faculta a la Junta de Govern Local per
actualitzar i revisar aquells aspectes de l’Ordenança que necessitin una actualització
periòdica, com ara, els horaris, la zonificació de la ciutat, l’actualització de sancions i
aquells altres que per les seves característiques puguin ser assimilables.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat de
Serveis urbans, Espai públic infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació
de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Únic.- Aprovar l’estudi d’implantació de terrasses a l’entorn del passeig d’en Blay (Firal
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d’Olot), que figura a l’annex.
S’aprova per unanimitat.
20. - APROVAR UN ESTUDI D’IMPLANTACIÓ DE TERRASSES A L’ENTORN DE
LA PLAÇA DEL MIG
La Junta de Govern Local acorda deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia.
ASSUMPTES URGENTS
21.1. - APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DEL
CARTELL DE LES FESTES DEL TURA
Núm. de referència

: X2019012916

L’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Olot té la voluntat de convocar bianualment, els
anys imparells, un concurs amb la finalitat d’escollir el cartell anunciador de les Festes
del Tura.
En relació a l’expedient CU022019000001 de Festes, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Festes, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases del concurs per escollir el cartell de les Festes del Tura de
l’any 2019.
Segon.- Convocar el concurs per escollir el cartell de les Festes del Tura de l’any
2019
Tercer.- Anunciar la convocatòria d’aquest concurs i les seves bases al Butlletí Oficial
de la Província de Girona, a la premsa comarcal i al Taulell d'edictes d’aquest
Ajuntament.
S’aprova per unanimitat.
21.2 - PROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL DESGLOSSAT PER FASES DEL
PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A
DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT, ANY 2019
Núm. de referència

: X2019003394

Vist que la Junta de Govern Local de data 31 de gener de 2019 va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar el projecte de conservació i millora de la infraestructura viària
a diversos carrers de la ciutat corresponent a l’any 2019, i annex amb desglossat en 2
fases (Fase 1 conservació de ferm de calçades i conversió en plataformes úniques i
fase 2 millora d’accessibilitat en voreres), redactat pel director de l’àrea
d’Infraestructura i Urbanisme, senyor Ramon Prat Molas en data gener de 2019.
Vist el projecte de modificació del desglossat per fases del projecte de conservació i
millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la ciutat, any 2019, redactat
pels serveis tècnics municipals en data març de 2019, que té per objecte modificar el
desglossat del projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos
carrers de la ciutat corresponent a l’any 2019, amb l’objecte de que aquest document
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juntament amb el projecte original del qual emana, pugui servir de base a l’expedient
de contractació i, en definitiva, a l’execució de les obres, per fases o etapes d’obra
substantives cadascuna per separat
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 UPOM2019000004, 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 de modificació del desglossat per fases del projecte
de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la ciutat, any
2019, redactada pels serveis tècnics municipals en data març de 2019.
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.
21.3. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2019009534

En relació a l’expedient SBS22019000001 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO FAMILIARS I AMICS RESIDENCIA MONTSACOPA amb
NIF:
G1756598-7 per un import de 350 euros, amb càrrec a la partida 19.600.231.480006
(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 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
200300
1900083019

Tipus
Despeses

Partida
19600 231 480006

Import
350

Descripció
SUBVENCIONS
ACCIO SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
21.4. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2019009706

En relació a l’expedient SBS22019000002 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO D'AFECTATS DE SINDROME DE FATIGA CRONICA, FIBROMIALGIA I
MA amb NIF: G1785183-3 per un import de 600 euros, amb càrrec a la partida
19.600.231.480006 (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 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
200300
1900083018

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480006

Import
600

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
21.5. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2019009711

En relació a l’expedient SBS22019000003 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
CARITAS DIOCESANA DE GIRONA amb NIF: R1700016-G per un import de 750
euros, amb càrrec a la partida 19.600.231.480006 ( Subvencions Acció Social).
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2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de 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
200300
1900083017

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480006

Import
750

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
21.6. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2019009715

En relació a l’expedient SBS22019000004 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO DE DISCAPACITATS COMARQUES GIRONINES amb
NIF:
G1763566-5 per un import de 800 euros, amb càrrec a la partida 19.600.231.480006
(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 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
200300
1900083016

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480006

Import
800

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
21.7. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2019009728

En relació a l’expedient SBS22019000006 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
AMIPA ESCOLA JOAN XXIII amb NIF: G1734711-3 per un import de 300 euros, amb
càrrec a la partida 19.600.231.480006 (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 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
200300
1900083015

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480006

Import
300

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
21.8. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2019009729

En relació a l’expedient SBS22019000007 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO EL PARAIGUA amb NIF: G5515722-6 per un import de 1300 euros,
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amb càrrec a la partida 19.600.231.480006 (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 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
200300
1900083014

Tipus
Despeses

Partida
19600 231 480006

Import
1300

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
21.9. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2019009737

En relació a l’expedient SBS22019000009 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO DE MINUSVALIDS FISICS ASSOCIATS amb NIF: G1705320-8 per un
import de 3350 euros, amb càrrec a la partida 19.600.231.480006 (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 signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
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actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200300
1900083013

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480006

Import
3350

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
21.10. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2019009807

En relació a l’expedient SBS22019000012 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE PERSONES AMB TEA DE LA GARROTXA amb
NIF: G5531527-9 per un import de 1600 euros, amb càrrec a la partida
19.600.321.480006 (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 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
200300
1900083012

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480006

Import
1600

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
21.11. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS
Núm. de referència

: X2019009808

En relació a l’expedient SBS22019000013 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
FUNDACIO NZURI DAIMA amb NIF: G5514619-5 per un import de 2000 euros, amb
càrrec a la partida 19.600.231.480043 (Subvencions cooperació).
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de 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
200300
1901724002

Tipus
Partida
Import
Despeses 19600 231 480043 2000

Descripció
SUBVENCIONS COOPERACIO

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

S’aprova per unanimitat.
21.12. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2019009811

En relació a l’expedient SBS22019000014 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIÓ BANC DEL TEMPS DE LA GARROTXA "BATEGA" amb NIF:
G5515982-6 per un import de 400 euros, amb càrrec a la partida 19.600.231.480006
(Subvecions 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 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,
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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
200300
1900083011

Tipus
Partida
Import
Despeses 19600 231 480006 400

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
21.13. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2019009812

En relació a l’expedient SBS22019000015 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
FUNDACIO ONCOLLIGA GIRONA amb NIF: G1780809-8 per un import de 1700
euros, amb càrrec a la partida 19.600.231.480006 (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 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
200300
1900083010

Tipus
Partida
Import Descripció
Despeses 19600 231 480006 1700
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
21.14. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2019009844

En relació a l’expedient SBS22019000023 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO GRUP DE DIALEG INTERRELIGIOS D'OLOT amb NIF: G5519459-1
per un import de 1400 euros, amb càrrec a la partida 19.600.231.480006 (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 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
200300
1900083009

Tipus
Partida
Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
Despeses 19600 231 480006 1400
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
21.15. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2019009845

En relació a l’expedient SBS22019000024 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
MANS PER L'ACCIO SOLIDARIA amb NIF: G6196296-5 per un import de 900 euros,
amb càrrec a la partida 19.600.231.480006 (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 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,
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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
200300
1900083008

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480006

Import
900

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
21.16. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2019009877

En relació a l’expedient SBS22019000032 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO GARROTXA DIVERSA amb NIF: G5530080-0 per un import de 750
euros, amb càrrec a la partida 19.600.231.480006 (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 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
200300
1900083007

Tipus
Partida
Import
Despeses 19600 231 480006 750

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
21.17. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2019009887

En relació a l’expedient SBS22019000037 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
AGRUPACIO DE LES PERSONES SORDES DE LA GARROTXA amb NIF:
G1708910-3 per un import de 1550 euros, amb càrrec a la partida 19.600.231.48006
(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 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
200300
1900083006

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480006

Import
1550

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
21.18. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2019009892

En relació a l’expedient SBS22019000039 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
CASAL DE LA GENT GRAN amb NIF: G1755675-4 per un import de 2300 euros, amb
càrrec a la partida 19.600.231.480006 (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 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,
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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
200300
1900083001

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480006

Import
2300

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
21.19. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2019009900

En relació a l’expedient SBS22019000043 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
HOSPITALITAT DE LA MARE DE DEU DE LOURDES amb NIF: R1700115-G per un
import de 1000 euros, amb càrrec a la partida 19.600.231.480006 (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 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
200300
1900083002

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480006

Import
1000

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
21.20. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS
Núm. de referència

: X2019009921

En relació a l’expedient SBS22019000047 de
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i vist l’expedient administratiu i

antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
EDUCACIO SOLIDARIA amb NIF: G6175436-2 per un import de 2900 euros, amb
càrrec a la partida 19.600.231.480043 (Subvencions cooperació).
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de 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
200300
1901724004

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480043

Import
2900

Descripció
SUBVENCIONS
COOPERACIO

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

S’aprova per unanimitat.
21.21. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS
Núm. de referència

: X2019009925

En relació a l’expedient SBS22019000048 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO CULTURAL DE SONINKARA DE CATALUNYA amb NIF: G6648396-7
per un import de 1700 euros, amb càrrec a la partida 19.600.231.480043 (Subvencions
Cooperació).
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
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conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200300
1901724011

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480043

Import
1700

Descripció
SUBVENCIONS COOPERACIO

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

S’aprova per unanimitat.
21.22. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS
Núm. de referència

: X2019009927

En relació a l’expedient SBS22019000049 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO UNIO TREBALLADORS DJOUGONTOUROO amb NIF: G1764210-9
per un import de 1500 euros, amb càrrec a la partida
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 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
200300
1901724005

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480043

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
1500 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
21.23. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS
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Núm. de referència

: X2019009929

En relació a l’expedient SBS22019000050 de I vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO D'AFRICANS DE KOINA amb NIF: G1787227-6 per un import de 1900
euros, amb càrrec a la partida 19.600.231.480043 (Subvencions cooperació).
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de 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
200300
1901724006

Tipus
Partida
Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
Despeses 19600 231 480043 1900 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
21.24. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS
Núm. de referència

: X2019009931

En relació a l’expedient SBS22019000051 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIÓ NURIA SOCIAL amb NIF: G5525000-5 per un import de 1600 euros,
amb càrrec a la partida 19.600.231.480043 (Subvencions Cooperació).
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de

71

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
200300
1901724012

Tipus
Partida
Import Descripció
Despeses 19600 231 480043 1600
SUBVENCIONS COOPERACIO

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

S’aprova per unanimitat.
21.25. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS
Núm. de referència

: X2019009934

En relació a l’expedient SBS22019000052 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO DE RESIDENTS DEL POBLE DE SINSAN SABI D'OLOT amb NIF:
G5514783-9 per un import de 1800 euros, amb càrrec a la partida 19.600.231.480043
(subvencions cooperació).
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de 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
200300
1901724007

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480043

S’aprova per unanimitat.
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Import
1800

Descripció
SUBVENCIONS COOPERACIO

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

21.26. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS
Núm. de referència

: X2019009936

En relació a l’expedient SBS22019000053 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO CULTURAL SONINKARA DARS LANIE KEKORO amb
NIF:
G5504634-6 per un import de 1700 euros, amb càrrec a la partida 19.600.231.480043
(Subvencions cooperació).
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de 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
200300
1901724008

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480043

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
1700 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
21.27. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS
Núm. de referència

: X2019009937

En relació a l’expedient SBS22019000054 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIÓ D'OLOTINES I OLOTINS PER A LA CONVIVÈNCIA amb NIF:
G5518746-2 per un import de 2000 euros, amb càrrec a la partida 19.600.231.480043
(Subvencions Cooperació).
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
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aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà 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
200300
1901724013

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480043

Import Descripció
2000 SUBVENCIONS COOPERACIO

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

S’aprova per unanimitat.
21.28. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS
Núm. de referència

: X2019009940

En relació a l’expedient SBS22019000055 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO DE DONES SUBSAHARIANES DE LA GARROTXA "YAGARU" amb
NIF: G1778439-8 per un import de 3000 euros, amb càrrec a la partida
19.600.231.480043 (subvencions cooperació).
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de 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
200300
1901724009

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480043

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
3000 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
21.29. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS
Núm. de referència

: X2019009942

En relació a l’expedient SBS22019000056 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO LA GARROTXA AMB EL SAHARA amb NIF: G5503107-4 per un import
de 3000 euros, amb càrrec a la partida 19.600.231.480043 (Subvencions cooperació).
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de 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
200300
1901724010

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480043

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
3000 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
21.30. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2019010038

En relació a l’expedient SBS22019000058 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO SIWEI D'INTERCANVI CULTURAL XINA-CATALUNYA amb NIF:
G5533185-4 per un import de 250 euros, amb càrrec a la partida 19.600.231.480006
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(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 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
200300
1900083005

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480006

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
250
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
21.31. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2019010039

En relació a l’expedient SBS22019000059 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ATHENA. FOMENT PER A L'ESPERIT EMP. I OCUP. AMB ACOM. ARTS
ESCENIQUES amb NIF: G5528355-0 per un import de 1200 euros, amb càrrec a la
partida 19.600.231.480006 (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 signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
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actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200300
1900083004

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480006

Import Descripció
1200 SUBVENCIONS
ACCIO SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
21.32. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Núm. de referència

: X2019010041

En relació a l’expedient SBS22019000060 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
INTEGRA ASSOCIACIO DE DISCAPACITATS INTEL.LECTUALS amb
NIF:
G1703544-5 per un import de 3500 euros, amb càrrec a la partida 19.600.231.480006
(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 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
200300
1900083003

Tipus
Partida
Import
Despeses 19600 231 480006 3500

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO
SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
21.33. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS
Núm. de referència

: X2019010978

En relació a l’expedient SBS22019000061 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO SOMARA amb NIF: G5530926-4 per un import de 1400 euros, amb
càrrec a la partida 19.600.231.480043 (Subvencions cooperació).
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de 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
200300
1901724003

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480043

Import
1400

Descripció
SUBVENCIONS COOPERACIO

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

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