ACTA NÚM. 15
JUNTA DE GOVERN LOCAL
11 D’ABRIL DE 2019
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 11 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 les actes dels dies 1 i 4 d’abril, que s'aproven 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 4 d’abril:
- el dia 8 d’abril va acompanyar SOR LUCIA CARAM, en una roda de premsa en la
qual es va fer públic el concert benèfic que farà el conjunt musical “Dr.Prats”, el dia 1
de maig a la sala Torin d’Olot.
Aquest concert s’afegeix a la doble actuació que els “Pets” faran a Olot dins els actes
de celebració dels 40 anys de l’empresa Masoliver i 25 de Beveland. Els diners que es
recullin en aquests concerts es destinaran al programa “Invulnerables” destinat a la
lluita contra la pobresa, que lidera Sor Lucía.
- i el dia 10 d’abril va assistir a la celebració del “Dia de les esquadres”, que va tenir
lloc a l’auditori de can Trona de la Vall d’en Bas, en el qual es va dur a terme el
lliurament de felicitacions i distincions a membres del Cos dels Mossos d’Esquadra, a
membres de diferents cossos i a persones amb reconeixement per actuacions
destacades.
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.

1

4.1. - DONAR COMPTE DE L'EQUIP GUANYADOR PER A LA REDACCIÓ DEL
PROJECTE "ESPAI CRÀTER"
Núm. de referència

: X2018039486

Vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000032 i antecedents corresponents,
l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Donar compte que en data 29 de març de 2019 es va celebrar l’acte públic, en el qual
es donà lectura del dictamen del Jurat i es procedí a la identificació de les propostes
presentades sota lema (Sobre 3C) pels tres equips finalistes del concurs de projectes
convocat per adjudicar els serveis de redacció del projecte i direcció de les obres de
construcció de l’Edifici “Espai Cràter”.
A la reunió, que va tenir lloc a les 11 hores, de la data abans esmentada, a Sala
Gussinyé de la Corporació.
L’acte s’inicià amb la lectura de l’informe de valoració de les tres propostes que han
pres part a la segona fase del concurs de projectes, emès pel Jurat en data 25 de
març de 2019, essent, el dictamen del Jurat, el que es detalla a continuació:
1. CAMÍ FOC (96 punts)
2. EL PARC DELS VOLCANS (85, 95 punts)
3. OLIMP VOLCÀNIC (77,6 punts)
Seguidament, la Secretària General de la Corporació, procedí a l’obertura del Sobre
3C corresponent al LEMA, a fi d’identificar els autors de les tres propostes
presentades, amb el següent resultat:
 Lema CAMÍ FOC: BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, SLP
 Lema EL PARC DELS VOLCANS: FUSES – VIADER ARQUITECTES, SLP
 Lema OLIMP VOLCÀNIC: CALDERON-FOLCH STUDIO SLP +
ARQUITECTES, SLP.

AV62

Atès que l’equip amb major puntuació correspon al presentat sota el lema CAMÍ DE
FOC, es proposa com a equip guanyador del concurs de projectes convocat per
adjudicar els serveis de redacció del projecte i direcció de les obres de construcció de
l’Edifici “Espai Cràter” a BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, SLP.
Els criteris emprats per a la seva elecció van ser la qualitat arquitectònica, la facilitat de
manteniment, els materials utilitzats, la integració urbana i paisatgística i la
connectivitat urbana, entre d’altres. Segons aquests paràmetres, l’equip guanyador,
“Baena Casamor Arquitectes BCQ, SLP”, sota el lema “Camí de foc”, va aconseguir
una puntuació de 96 punts sobre 100, el segon, El Parc dels Volcans, 85,95 punts; i el
tercer, Olimp Volcànic, 77,6 punts.
L’estudi “Baena Casamor Arquitectes BCQ, SLP” ha estat el guanyador del concurs
per redactar el projecte executiu arquitectònic i museogràfic de l’Espai Cràter. Un
equip de reconegut prestigi que ha desenvolupat projectes com la biblioteca Joan
Maragall de Sant Gervasi (projecte amb el qual van rebre el premi Ciutat de Barcelona
i el Premi Catalunya Construcció), el complex monumental de Sant Genís de Rocafort,
l’auditori Valentí Fuster de Barcelona, o el pavelló d’esports del Pla de Llacs d’Olot,
entre altres. Són especialistes en arquitectura, paisatgisme i urbanisme.
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Pel que fa a la proposta guanyadora, a nivell arquitectònic, el Jurat va valorar
positivament la funcionalitat de l’espai, el qual, permet una rebuda agradable a les
escoles i, a la vegada, ofereix espais d’ús comunitaris per als ciutadans. Per altra
banda, proposa la creació d’un auditori i un centre de documentació i aula d’estudi.
L’estructura de l’equipament és soterrada i permet l’accés a l’equipament caminant des
del carrer Roser i Pintor Domenge. Una connexió transversal i molt visual. La idea amb
la qual els arquitectes van concebre aquest equipament fou la connexió dels fenòmens
volcànics com els tossols, les colades volcàniques o el parc de pedra tosca. La suma
d’aquests elements ofereix a l’equipament un caràcter propi vinculat al territori.
A nivell urbanístic, planteja una connexió i integració urbana molt adequada, que no
hipoteca l’espai on se situa l’equipament. L’estudi Baena Casamor Arquitectes BCQ,
SLP, proposa que tant la coberta de l’equipament com la resta d’espai esdevingui una
zona comunitària de la ciutat d’Olot. L’objectiu és mantenir l’esperit verd de la ciutat.
A partir d’ara, i d’acord amb el conveni signat entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut de
Ciències de la Terra Jaume Almera, organisme integrat al Consell Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC-ICTJA), l’equip d’arquitectes guanyador del
concurs d’Espai Cràter començarà a treballar-hi de forma conjunta.
Aquesta col·laboració significa la vinculació de l’equip de recerca científica en
vulcanologia més important de l’Estat espanyol, liderat pel seu director, Joan Martí
Molist, un dels vulcanòlegs de referència a nivell mundial al projecte de l’Espai Cràter.
L’equip estarà liderat pel mateix Joan Martí i Adelina Geyer, investigadora en
vulcanologia del mateix centre, i hi col·laboraran també Xavier de Bolós i Llorenç
Planagumà.
Gràcies a aquest conveni, l’Espai Cràter disposarà dels continguts científics necessaris
per a produir una exposició de qualitat, excel·lència i rigorosa. A partir d’ara, aquest
equip serà l’encarregat d’assessorar i produir els continguts essencials de l’exposició
permanent. Però també, amb aquesta relació neix un vincle per a pensar i
desenvolupar futurs projecte de recerca vinculats al patrimoni natural de la Garrotxa.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES A LA
ESCOLA PIA OLOT, DEL PROGRAMA "SUPORT ENTITATS-ACTIVITATS
ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES-PRIMERA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019005443

En relació a l’expedient SP062019000003 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT
A
ENTITATS
ESPORTIVES
–
ACTIVITATS
ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES – PRIMERA CONVOCATÒRIA” 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 250 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 250

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat
5.2. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES A LA
ESCOLA PIA D'OLOT, DEL PROGRAMA "SUPORT ENTITATS-ACTIVITATS
ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES-PRIMERA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019005458

En relació a l’expedient SP062019000006 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT
A
ENTITATS
ESPORTIVES
–
ACTIVITATS
ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES – PRIMERA CONVOCATÒRIA” 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 250.00 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
250.00

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

S’aprova per unanimitat
5.3. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES A C. A.
OLOT TERRA DE VOLCANS, DEL PROGRAMA "SUPORT ENTITATS-ACTIVITATS
ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES-PRIMERA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019005468

En relació a l’expedient SP062019000008 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT
A
ENTITATS
ESPORTIVES
–
ACTIVITATS
ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES – PRIMERA CONVOCATÒRIA” 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 OLOT TERRA DE VOLCANS amb NIF: G5505313-6 per un import de
250 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
250
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat
5.4. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES A EL
CENTRE EXCURSIONISTA OLOT, DEL PROGRAMA "SUPORT ENTITATSACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES-PRIMERA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019006757

En relació a l’expedient SP062019000014 d’atorgament de subvencions del programa
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“SUPORT
A
ENTITATS
ESPORTIVES
–
ACTIVITATS
ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES – PRIMERA CONVOCATÒRIA” 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: G1713274-7 per un import de 300
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 300

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat
5.5. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES A EL
CLUB TENNIS TAULA OLOT, DEL PROGRAMA "SUPORT ENTITATS-ACTIVITATS
ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES-PRIMERA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019006777

En relació a l’expedient SP062019000025 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT
A
ENTITATS
ESPORTIVES
–
ACTIVITATS
ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES – PRIMERA CONVOCATÒRIA” 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 450 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 450

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat
5.6. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES A EL
CLUB TENNIS OLOT, DEL PROGRAMA "SUPORT ENTITATS-ACTIVITATS
ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES-PRIMERA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019007139

En relació a l’expedient SP062019000040 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT
A
ENTITATS
ESPORTIVES
–
ACTIVITATS
ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES – PRIMERA CONVOCATÒRIA” 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 250 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
250
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat
5.7. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES A EL
CLUB TENNIS OLOT, DEL PROGRAMA "SUPORT ENTITATS-ACTIVITATS
ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES-PRIMERA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019007435

En relació a l’expedient SP062019000041 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT
A
ENTITATS
ESPORTIVES
–
ACTIVITATS
ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES – PRIMERA CONVOCATÒRIA” 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 150 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
150

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

S’aprova per unanimitat
5.8. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES A
L'AMIPA JOAN XXIII, DEL PROGRAMA "SUPORT ENTITATS - ACTUACIONS
ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES PRIMERA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019007477

En relació a l’expedient SP062019000044 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT
A
ENTITATS
ESPORTIVES
–
ACTIVITATS
ESPORTIVES
8

EXTRAORDINÀRIES – PRIMERA CONVOCATÒRIA” 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 AMIPA
ESCOLA JOAN XXIII amb NIF: G1734711-3 per un import de 600 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
600
SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat
5.9. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES A EL
CLUB NATACIÓ OLOT, DEL PROGRAMA "SUPORT ENTITATS-ACTIVITATS
ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES-PRIMERA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019007485

En relació a l’expedient SP062019000046 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT
A
ENTITATS
ESPORTIVES
–
ACTIVITATS
ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES – PRIMERA CONVOCATÒRIA” 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 300 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
300
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat.
5.10. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES A
L'AMIPA ESCOLA PLA DE DALT, DEL PROGRAMA "SUPORT ENTITATSACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES-PRIMERA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019007487

En relació a l’expedient SP062019000048 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT
A
ENTITATS
ESPORTIVES
–
ACTIVITATS
ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES – PRIMERA CONVOCATÒRIA” 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 AMIPA
ESCOLA PLA DE DALT amb NIF: G1716098-7 per un import de 150 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
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Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
150

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

S’aprova per unanimitat.
5.11. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES A EL
CLUB ESCACS OLOT, DEL PROGRAMA "SUPORT ENTITATS-ACTIVITATS
ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES-PRIMERA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019008052

En relació a l’expedient SP062019000050 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT
A
ENTITATS
ESPORTIVES
–
ACTIVITATS
ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES – PRIMERA CONVOCATÒRIA” 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 400 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
400
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat.
5.12. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES A ELS
MURRUTS, DEL PROGRAMA "SUPORT ENTITATS-ACTIVITATS ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES-PRIMERA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019008078

En relació a l’expedient SP062019000056 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT
A
ENTITATS
ESPORTIVES
–
ACTIVITATS
ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES – PRIMERA CONVOCATÒRIA” 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
ASSOCIACIO CULTURAL I RECREATIVA ELS MURRUTS amb NIF: G5501080-5
per un import de 500 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
500

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

S’aprova per unanimitat.
5.13. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES A
FOMENT DE LA PESCA ESPORTIVA D'OLOT, DEL PROGRAMA "SUPORT
ENTITATS-ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES-PRIMERA
CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019008863

En relació a l’expedient SP062019000061 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT
A
ENTITATS
ESPORTIVES
–
ACTIVITATS
ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES – PRIMERA CONVOCATÒRIA” 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
FOMENT DE LA PESCA ESPORTIVA D'OLOT amb NIF: G1728162-7 per un import
de 300 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
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
300
SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
5.14. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES A EL
CLUB CICLISTA INFANTIL OLOT, DEL PROGRAMA "SUPORT ENTITATSACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES-PRIMERA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019010233

En relació a l’expedient SP062019000068 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT
A
ENTITATS
ESPORTIVES
–
ACTIVITATS
ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES – PRIMERA CONVOCATÒRIA” 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 400 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
400

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES
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S’aprova per unanimitat.
5.15. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES A EL
CLUB VOLEIBOL OLOT, DEL PROGRAMA "SUPORT ENTITATS-ACTIVITATS
ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES-PRIMERA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019010868

En relació a l’expedient SP062019000069 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT
A
ENTITATS
ESPORTIVES
–
ACTIVITATS
ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES – PRIMERA CONVOCATÒRIA” 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 300 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
300
SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
5.16. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES A EL
CLUB VOLEIBOL OLOT, DEL PROGRAMA "SUPORT ENTITATS-ACTIVITATS
ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES-PRIMERA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019010871

En relació a l’expedient SP062019000070 d’atorgament de subvencions del programa
“SUPORT
A
ENTITATS
ESPORTIVES
–
ACTIVITATS
ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES – PRIMERA CONVOCATÒRIA” 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:
14

1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB
VOLEIBOL OLOT amb NIF: G1715316-4 per un import de 450 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
450
SUBVENCIONS ENTITATS 330 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
6.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ, DINS EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA PER L'ANY 2019 DELS
PROGRAMES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ PER A
PERSONES OCUPADES.
Núm. de referència

: X2019013016

Vista la Resolució de 6 de març de 2019, per la qual s’obre la convocatòria de 2019
dels programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores
ocupades, que promou el Consorci per ala Formació Contínua de Catalunya.
Vist els recents estudis que alerten de la situació crítica de la qualificació de la
població a la comarca de la Garrotxa de la que, entre d’altres, en destaquen els
següents punts crítics:


El nivell de qualificació de la població és baix i per sota de la mitjana de
Catalunya, especialment en els nivells d’educació post-obligatòria.



La Comarca disposa d’una amplia oferta formativa inicial de caràcter
professional i alguns dels centres han adquirit una influència territorial més
enllà del territori comarcal, però encara no és suficient per contrarestar les
tendències identificades.



L’oferta formativa no es correspon suficientment amb les necessitats de
qualificació de les empreses, especialment en el sector industrial i en sectors
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com el turisme i l’atenció socio-sanitària a les persones. Es detecta una
mancança considerable en la formació ocupacional dirigida a aturats/des i
treballadors ocupats/des.
Considerant els antecedents exposats, i la necessitat de treballar i intentar superar les
mancances actuals que presenta la nostra comarca per poder fer front als reptes de
futur.
I en relació a l’expedient SPR12019000002 i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, Comerç i
Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar la subvenció:
Organisme :
Programa :
Referència :
Import a sol·licitar:

CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE
CATALUNYA
Programes de formació professional per a l'ocupació per
a persones treballadores ocupades, que promou el
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
DOGC. Núm. 7830 - 14.03.2019
Vint-i-un mil quatre-cents vuitanta-tres euros amb trenta
cèntims (21.483,30€).

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte CONFORCAT 2019 –
Programa de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores
ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - MODIFICAR L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DEL INSTITUT MUNICIPAL
DE CULTURA D'OLOT I DEL INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I JOVENTUT
D'OLOT PER A L'ANY 2019
Núm. de referència: X2019013456

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 17 de
gener de 2019, va aprovar l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot i dels seus
organismes autònoms per a l’any 2019.
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 28 de març de 2019, va
aprovar la modificació de la plantilla de personal del Institut Municipal de Cultura d’Olot
i del Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot per l’any 2019 en aquest sentit:
1. Incloure una nova plaça de professor/a de música, grup A2, a temps complert.
2. Incloure cinc noves places d’educador/a d’escola bressol, grup C1, dues a
temps complert i tres a temps parcial.
3. Incloure una nova plaça vacant de vigilant de museu, grup AP, a temps
complert.
La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018
estableix el següent:
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1. S’autoritza una taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal que
inclourà les places de naturalesa estructural que, estant dotades
pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i
ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31/12/2017 en els
següents sectors i col·lectius: personal dels serveis d’administració i serveis
generals, d’investigació, de salut pública i inspecció mèdica així com altres
serveis públics.
2. Les ofertes d’aquests processos d’estabilització s’hauran d’aprovar i publicar
als diaris oficials en els exercicis 2018 a 2020.
3. De la resolució d’aquests processos no es pot derivar, en cap cas, increment
de despesa ni d’efectius i s’han d’ofertar necessàriament places de naturalesa
estructural desenvolupades per personal amb vinculació temporal.
Les noves places a les quals fa referència l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Olot de 28
de març de 2019 estan dotades pressupostàriament, compleixen els requisits
establerts a la Llei 6/2018 i la seva cobertura definitiva en el present i successius
exercicis es considera necessària per el bon funcionament dels serveis municipals.
Vist el informe emès per la cap de Recursos Humans d’aquesta Corporació de data 8
d’abril de 2019.
D’acord amb el que s’estableix en els articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, en l’article 70 del Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, i en l’article 56 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova
el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde, proposa a la
Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar l’oferta d’ocupació pública del Institut Municipal de Cultura d’Olot per
a l’any 2019 amb la incorporació d’una nova plaça de subaltern, personal laboral fix,
categoria vigilant, grup AP, sistema de selecció concurs oposició, en torn lliure,
quedant configurada de la manera següent:

Classificació i denominació

Personal d’administració
Tècnic/a mitjana de comunicació
Secció de Serveis Generals
Personal d’administració
Auxiliar administratiu/iva
Teatre Municipal
Personal d’administració
Subaltern
Vigilant
Museus

Grup

Nombre de
vacants

A2

1

C2

AP

1

1

Sistema de
selecció
Concurs oposició
Torn lliure
Procés consolidació
Concurs oposició
Torn lliure
Procés consolidació
Concurs oposició
Torn lliure
Procés consolidació

Segon.- Modificar l’oferta d’ocupació pública del Institut Municipal d’Educació i
Joventut d’Olot per a l’any 2019 amb la incorporació de cinc noves places
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d’educador/a d’escola bressol, personal laboral fix, grup C1, sistema de selecció
concurs oposició, en torn lliure, i un nova placa de professor/a de música, personal
laboral fix, grup A2, sistema de selecció concurs oposició, en torn lliure, quedant
configurada de la manera següent:

Classificació i denominació

Grup

Personal d’administració
Tècnic/a mitjana d’educació
Secció de Serveis Tècnics
Personal docent
Tècnic/a mitjana
Professor/a a temps parcial
Escola Municipal de Música
Personal docent
Tècnic/a mitjana
Professor/a
Escola Municipal de Música
Personal docent
Educador/a Tutor/a – Educador/a Suport
Escoles Bressol

Personal docent
Educador/a Tutor/a – Educador/a Suport
a temps parcial
Escoles Bressol
Personal d’administració
Auxiliar administratiu/iva
Secció d’Administració General
Personal d’administració
Auxiliar administratiu/iva a temps parcial
Escola Municipal d’Expressió
Personal de manteniment i vigilància
Subalterns
Conserges a temps parcial
Escoles d’Infantil i Primària

Nombre de
vacants

Sistema de selecció
Concurs oposició
Torn lliure
Procés consolidació

A2

1

A2

5

Concurs oposició
Torn lliure
Procés consolidació

A2

1

Concurs oposició
Torn lliure
Procés consolidació

C1

6

Concurs oposició
Torn lliure
Procés consolidació

C1

3

Concurs oposició
Torn lliure
Procés consolidació

C2

1

Concurs oposició
Torn lliure
Procés ordinari

C2

1

AP

6

Concurs oposició
Torn lliure
Procés consolidació
Concurs oposició
Torn lliure
Procés consolidació

Tercer.- Publicar les modificacions al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la Corporació.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. OBRES
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8.1. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ L'ADJUDICACIÓ DE LES
OBRES DEL PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT, ANY 2019:
FASE1 ETAPA A; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència
Tipus contracte
Procediment
Criteris

: X2019005398
OB
AB
MU

D'OBRES
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Vista la necessitat de contractar les obres de conservació i millora de la infraestructura
viària a diversos carrers de la Ciutat any 2019 (Fase 1 Etapa A), d'acord amb
l'informe tècnic emès pel Cap de l’Àrea d’Infraestructura, Urbanisme i Brigada de
l’Ajuntament d’Olot.
L’objecte del contracte és l’execució de les obres de conservació i millora de la
infraestructura viària a diversos carrers de la ciutat corresponent a l’any 2019 (Fase 1
Etapa A), segons 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”, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 4 d’abril de 2019.
El pressupost base de licitació ascendeix a 146.436,69€ (IVA exclòs), més 30.751,70
en concepte d’IVA, calculat al 21%.
Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim de 4 mesos, a
comptar del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a 146.436,69€, IVA exclòs.
Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada.
A l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars, el projecte
d’obres aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 4 d’abril de 2019, i
demés documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre del
2017 (LCSP)
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord
amb el previst als articles 25 i 13 de la LCSP .
Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat,
atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de la
LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà la ordinària, de conformitat amb els
articles 116 i següents de la Llei.
De conformitat amb els articles 28 i 116 de la LCSP
De conformitat amb els articles 117, 122 i 124 de la LCSP
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a les partides
consignades i pot ordenar-se la despesa proposada.
Examinada la documentació que consta a l’expedient, vist l’informe de Secretaria i de
conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
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De conformitat amb el decret de l'Alcaldia de 2 de juliol de 2015 de delegació de
competències, la competència per a l'aprovació d'aquest acord està delegada a la
Junta de Govern Local.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23
d’octubre de 2017.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000003 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de conservació i millora de la
infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat any 2019 (Fase 1 – Etapa A),
incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP.
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres de
conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat any
2019 (Fase 1 –Etapa A), amb un import màxim de licitació de cent quaranta-sis mil
quatre-cents trenta-sis euros amb seixanta-nou cèntims (146.436,69 €), IVA exclòs.
L'import total de la despesa ascendeix a 177.188,39€, IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en 146.436,69 € de pressupost net, més 30.751,70€ en concepte d'IVA
calculat al tipus del 21%.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de les obres de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos
carrers de la Ciutat , any 2019 (Fase 1 – Etapa A).
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec
a la següent partida del pressupost municipal:
2019.140.1532.61919 “pla de paviments i voreres via pública 2019”
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Import
Descripció
Despeses 19140 1532 61919 177188.39 PLA DE PAVIMENTS I VORERES
VIA PUBLICA 2019 (PR19)

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

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres de
conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat, any
(Fase 1 –Etapa A), que es tramitarà pel procediment obert simplificat i procedir a la
publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant de conformitat amb els
articles 117 i 135 de la LCSP.
Sisè.- Delegar a l’Alcaldia la competència per aprovar tors els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost , de Règim Jurídic de Procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SERVEIS
8.2. - REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT
DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS D'OLOT I L'EXECUCIÓ D'UN PROJECTE
D'INSERCIÓ LABORAL.
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Núm. de referència : X2016024751

Per Decret de l’Alcaldia de data 30 de desembre de 2016 convalidat per la Junta de
Govern Local de data 12 de gener de 2017 es va adjudicar el contracte de prestació
del Servei de manteniment d’espais verds públics d’Olot i l’execució d’un projecte
d’inserció laboral, adjudicat a favor de “LA FAGEDA FUNDACIÓ”, amb NIF
G17808247, pel preu anual de 333.610,64€, IVA exclòs (384.546,28€, IVA inclòs), dels
quals:
- 173.841,67€, IVA exclòs (191.225,83€, 10% IVA inclòs), corresponen a la neteja de
zones verdes.
- 159.768,97€, IVA exclòs (193.320,45€, 21% IVA inclòs), corresponen al manteniment
específic de jardineria dels espais públics.
La durada del contracte és de quatre (4) anys, amb efectes a partir del dia 1 de gener
de 2017.
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 8 de febrer de 2018, va acordar
la modificació del contracte, amb efectes del dia 1 de gener de 2018, com a
conseqüència de l’ampliació del nombre d’espais objecte de manteniment.
A resultes de dita modificació, el preu anual del contracte s’incrementà en 6.879,00€,
IVA exclòs (7.945,25€, IVA inclòs), d’acord amb el següent detall:
- 3,439,50 € IVA exclòs (3,783,45 €, 10% IVA inclòs), corresponen a la neteja de zones
verdes.
- 3,439,50 € IVA exclòs (4,161,80 €, 21 % IVA inclòs) correspon al manteniment
específic de jardineria dels espais verds.
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 8 de febrer de 2018, va acordar
la revisió del preu del contracte, passant a ser el preu anual del contracte per a
l’anualitat 2018 de 348.388,99€, IVA exclòs, (401.413,01 € IVA inclòs).
De conformitat amb l’informe tècnic emès pel Sr. Francesc Canalies Farrés, relatiu a la
ampliar novament el nombre d’espais objecte de manteniment i l’increment de les
frequències dels plans de manteniment, la Junta de Govern Local, en sessió celebrada
el 13 de desembre de 2018, acordà modificar el contracte amb efectes del dia 1 de
gener de 2019.
A resultes de la modificació el preu del contracte s’ha vist incrementat en 11.145,50€,
IVA exclòs (12.847,67 € IVA inclòs), d’acord amb el següent detall:
-5.803,46 € Iva exclòs (6.383,81 € 10€ IVA inclòs, corresponen a la neteja de els
zones verdes.
- 5.342,04 €, IVA exclòs (6.463,87 €, 21 % IVA inclòs), corresponen al manteniment
específic de jardineria dels espais verds.
Atès que s’ha detectat un error en el càlcul de l’import corresponent a dita ampliació,
essent l’import correcte de 12.526,48 € IVA inclòs.
El preu del contracte objecte de revisió passa a ser 413.939,49 € IVA inclòs.
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Atès que la clàusula 5 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores del
contracte (PCAP) estableix el següent:
“Transcorregut el primer any, i amb periodicitat anual, l’adjudicatari podrà presentar
una proposta de revisió de preus justificant l’indexació de la variació a conceptes
objectivables mitjançant valor i repercussió sobre el preu final. Valors objectius són
increments de superfície verda pública a mantenir, preus de combustible, preus de
materials de jardineria, l’increment de salaris del conveni col·lectiu o altres d’aquesta
naturalesa.”
Vista la proposta relativa a la revisió de preus presentada per “LA FAGEDA
FUNDACIÓ”, en data 28 de gener de 2019, Registre d’Entrada núm. E2019001685
Vist l’informe emès pel senyor Francesc Canalias Farrés de data 5 d’abril de 2019,
d’acord amb el qual s’informa favorablement la revisió de preus proposada per “LA
FAGEDA FUNDACIÓ”.
De conformitat amb la clàusula 5 del PCAP.
De conformitat amb la Disposició Transitòria 1a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic i atès que el contracte del “Servei de manteniment
d’espais verds públic d’Olot i l’execució d’un projecte d’inserció laboral” fou adjudicat
abans de la seva entrada en vigor, la normativa aplicable és el TRLCSP.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12016000031 i antecedents corresponents,
la regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 13 de desembre de
2018, d’aprovació de la modificació del contracte del Servei de manteniment d’espais
verds públics d’Olot i l’execució d’un projecte d’inserció laboral subscrit amb «La
Fageda Fundació», com a conseqüència de l’ampliació del nombre d’espais verds
objecte del manteniment i l’increment de frequències dels plans de manteniment; en el
sentit que la modificació representa un increment de l’import del contracte de
12.526,48 € IVA inclòs, dels quals:
-5.558,37 € IVA exclòs (6.224,21 €, 10% IVA inclòs), corresponen a la neteja de les
zones verdes.
-5.208,49 € IVA exclòs (6.302,27 €, 21% IVA inclòs), corresponen al manteniment
específic de jardineria dels espais públics
Segon.- ACCEPTAR la proposta de revisió de preus del contracte del Servei de
manteniment d’espais verds públics d’Olot i l’execució d’un projecte d’inserció laboral,
presentada per “LA FAGEDA FUNDACIÓ”, adjudicatària del Servei de manteniment
d’espais verds públics d’Olot i l’execució d’un projecte d’inserció laboral, presentada en
data 28 de gener de 2019, Registre d’Entrada núm. E2019001685.
Tercer.- APROVAR, amb efectes del dia 1 de gener de 2019, la revisió de preus del
Servei de manteniment d’espais verds públics d’Olot i l’execució d’un projecte
d’inserció laboral, adjudicat a l’empresa “LA FAGEDA FUNDACIÓ”, tot aplicant un
5,57% al preu del contracte resultant de la modificació efectuada.
Quart.- APROVAR la despesa d’import 23.056,43, IVA inclòs, corresponent a la
revisió de preus del període d’1 de gener a 31 de desembre de 2019, amb càrrec a la
partida «jardineria» del pressupost municipal.
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Per tant, el preu total del contracte per a l’anualitat 2019, resultant de la modificació
efectuada i la revisió de preus queda fixat en:
- 217,125,75€, IVA inclòs (.197,387,25€ + IVA 10%: 19,738,70€), corresponen a la
neteja de les zones verdes
- 219,870,17€, IVA inclòs ( 181,710,89€ + IVA 21%: 38,159.29€), corresponen al
manteniment específic de jardineria des espais públics.
OperacióReferència Tipus Partida
Import
Descripció
200220 19000780001
Despeses
19.142.171.210000-321.20
Jardineria
200220 200220
Despeses
19.142.171.21000023.056,43 Jardineria

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6

S’aprova per unanimitat.
8.3. - ASSEGURANÇA CLIMATOLOGIA ADVERSA DURANT ELS ESPECTACLES
EXTERIORS DEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2019
Núm. de referència : X2019011928
Tipus de Contracte SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar la prestació del servei d’assegurança per
climatologia adversa durant els espectacles exteriors del Festival Sismògraf 2019,(
segons relació que figura annexa a l’informe), com es desprèn de l’informe de data 27
de març de 2019, emès per la Sra. Susanna Alsina Coll, directora adjunta de l’Institut
Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per a la prestació del
servei d’assegurança per climatologia adversa durant els espectacles exteriors del
Festival Sismògraf 2019:
-Ferrer & Ojeda Asociados correduria de Seguros, SL
-Curós Espigulé, SL
-Grupo PACC Correduria de Seguros, SA
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
GRUPO PACC Correduria de Seguros per haver presentat l’oferta més econòmica i
que incorpora una clàusula específica en la que ofereix, una bonificació anticipada per
no siniestres;, proposant una prima inicial de 4.330,02 €. En cas de siniestre, el
prenador de la pòlissa hauria d’abonar l’import de 820,02 € a l’assegurador.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles
generals de contractació.
Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi
adjudicat a l’empresa per un servei, amb el mateix objecte per import superior a 15.000
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euros (IVA exclòs) i en el període d’un any.
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa GRUPO PACC Correduria de Seguros,
SA i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la
prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000179 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Susanna Alsina Coll, directora adjunta de
l’Institut Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot , de data 27 de març de 2019 en el
que es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa GRUPO PACC Correduria de Seguros, SA, amb NIF núm.
A14289128, el contracte menor d’assegurança per climatologia adversa durant els
espectacles exteriors del Festival Sismògraf 2019; pel preu màxim de cinc mil cent
cinquanta euros amb tres cèntims (5.150,03 €), Impostos inclosos.
Aquest import es desglossa en 4.851,66 € de pressupost net i 298,37 € en concepte
d’impostos.
Atès l’oferta presentada, la prima inicial és de 4.330,02 €, i en cas de siniestre el
prenador de la pòlissa abonarà 820,02 € al l’assegurador.
Tercer.- La durada del contracte s’estableix pel període de 25/04/2019 a 29/04/2019.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 5.1050,03€, Impostos inclosos,
amb càrrec a la partida 19.400.334.2279901 “actuacions sismògraf 2019” del
Pressupost municipal.
Per tal de fer efectiva la pòlissa d’assegurança, s’ha de procedir al pagament en
caràcter d’urgència ( el dia 11 d’abril de 2019) de la prima inicial d’import 4.330,02
(impostos inclosos)
Operació Referència
200240
200220
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Tipus
Partida
Despeses 19400 334 227991
Despeses 19400 334 227991

Import
4330.02
820.02

Descripció
ACTUACIONS SISMOGRAF
ACTUACIONS SISMOGRAF

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 999 248 057 999 999
400 999 248 057 999 999

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número
d’expedient CC012019000179
S’aprova per unanimitat.
8.4. - CÀNON ANY 2019 CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL
DOMINI PÚBLIC PER A LA UBICACIÓ D'UN ESTABLIMENT COMERCIAL AL
CARRER SANT RAFAEL, NÚM. 23
Núm. de referència

: X2015006704

La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015 va adjudicar a l’empresa “OLOT
COLORS, SL” la concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic per a la
ubicació d’un establiment comercial al local situat al carrer Sant Rafael, núm. 23 per un
cànon mensual de 3.625 €/mes, al qual es descomptarà el cost de l’amortització de la
construcció de les obres de reforma (sense considerar l’IVA) d’acord amb el quadre
d’amortització de la clàusula 4 del PCAP que regeix la concessió.
Atès que l’establiment va obrir al públic el dia 18 de març de 2016.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000009 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Fixar el cànon, per a l’any 2019 de la concessió administrativa d’ús privatiu del
domini públic per a la ubicació d’un establiment comercial al carrer Sant Rafael, núm.
23, el titular del qual és l’empresa “OLOT COLORS, SL”, segons:
-el cànon mensual és de 3.625 €/mes, que descomptat el cost de l’amortització de la
construcció de les obres de reforma (sense considerar l’IVA) d’acord amb el quadre
d’amortització de la clàusula 4 del PCAP que regeix la concessió, el cànon mensual a
ingressar es fixa en 1.087,51 €/mes.
Segon.- Aquest cobrament es realitzarà amb efectes del dia 18 de març de 2019 i
d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 13.2.4.3 del plec de clàusules
administratives, dins dels 7 primers dies de cada mes.
S’aprova per unanimitat.
8.5. - CÀNON ANY 2019 CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL
DOMINI PUBLIC PER A LA UBICACIÓ D'UN ESTABLIMENT COMERCIAL AL
CARRER DR. FÀBREGAS- PLAÇA HOSPITAL I
Núm. de referència

: X2015006706

La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015 va adjudicar a “Abacus Societat
Cooperativa Catalana Limitada,SL” la concessió administrativa d’ús privatiu del domini
públic per a la ubicació d’un establiment comercial al local situat al carrer Dr. Fàbregas
–plaça Hospital, per un cànon mensual de 3.613,82 €/mes, que descomptat el cost
d’amortització de les obres és de 1.806,91 €.
Atès que l’establiment va obrir al públic el dia 2 de juny de 2016
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Atès que es van realitzar més obres de les inicialment previstes, la Junta de Govern
Local de data 23 de febrer de 2017 va redefinir el cànon de l’esmentada concessió,
segons el quadre d’amortització aprovat en la Junta de Govern esmentada.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000010 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Fixar el cànon, per a l’any 2019, de la concessió administrativa d’ús privatiu
del domini públic per a la ubicació d’un establiment comercial al carrer Sant Rafael,
núm. 23, el titular de la qual és “Abacus Societat Cooperativa Catalana Limitada, SL”
segons :
-el cànon mensual és de 3.616,82 €/mes , que descomptat el cost de l’amortització de
la construcció de les obres de reforma (sense considerar l’IVA) d’acord amb el quadre
d’amortització aprovat per la Junta de Govern Local de data 23 de febrer de 2019; el
cànon a ingressar es fixa en 1.987,60 €/mes.
Segon.- Aquest cobrament es realitzarà amb efectes del dia 1 de juny de 2019 i
d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 13.2.4.3 del plec de clàusules
administratives, dins dels 7 primers dies de cada mes.
S’aprova per unanimitat
8.6. - REVISIÓ PREU DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'UN BÉ
PATRIMONIAL, PER A LA GESTIÓ I EXPLLOTACIÓ DE L'ESTABLIMENT DE
SERVEIS DE BAR-RESTAURANT AL FORT DEL VOLCÀ MONTSACOPA.
Núm. de referència

: X2017001391

Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 de juliol de 2017 es va adjudicar a favor
de la societat “ANGLADA & PARTNERS, SL”
la concessió del contracte
d’arrendament per a la gestió i explotació de l’establiment de serveis de bar-restaurant
al Fort del Volcà Montsacopa, per un cànon anual de 3.500 € per un termini
d’arrendament de 10 anys.
D’acord amb la clàusula quarta del plec de clàusules administratives (PCAPI) el
còmput del termini d’arrendament s’inicia el dia següent a l’entrega del local, quan
aquest estigui finalitzat i l’Ajuntament hagi efectuat l’acta de comprovació de les obres.
Atès que en data 13 d’octubre de 2017 es va efectuar l’acta de recepció de l’obra de
l’establiment de servei de restauració al Fort de Sant Francesc (Volcà Montsacopa), la
data d’inici de l’arrendament es fixa el 14 d’octubre de 2017.
Atès que la clàusula 5ena del PCAP estableix que
“per a les dues primeres revisions el cànon s’incrementarà a raó de l’1% (posta en
marxa de la instal·lació). Així s’arribarà al final del 3er any de la concessió”.
“Aquestes revisions s’aplicaran amb efecte de l’1 de gener de cada exercici encara
que l’import a revisar es determini amb posterioritat a l’1 de gener per la necessitat de
recollir la informació que posi de manifest totes les variables a considerar”.
Així mateix la clàusula 8.2.2.c) del PCAP estableix : “el cànon d’arrendament es
pagarà en quotes trimestrrals dins els 10 primers dies de cada trimestre. Del cànon del
2017 només s’abonarà la part corresponent als mesos des la primera obertura de
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l’activitat”
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000002 i antecedents corresponents,
la regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Revisar en un 1% el cànon d’import 3.500 € corresponent a la primera
anualitat de la concessió del contracte d’arrendament per a la gestió i explotació de
l’establiment de serveis de bar-restaurant al Fort del Volcà Montsacopa; adjudicada
per l’Ajuntament Ple de data 27 de juliol de 2017 a favor de la societat “ANGLADA &
PARTNERS, SL amb NIF B55172555; amb efectes del dia 1 de gener de 2019.
L’import resultant de dita revisió ascendeix a 35 €/any.
Segon.- L’import anual del cànon per a l’anualitat 2019 queda fixat en tres mil cinccents trenta-cinc euros (3.535 €).
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS
8.7. - SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, D'EQUIPS DE LLUM I
SERVEI TÈCNIC IL.LUMINACIÓ ESPECTACLES SISMÒGRAF 2019

Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Núm. de referència : X2019011858

Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament, en
règim de lloguer, d’equips de llum i del servei tècnic d’il·luminació dels espectacles del
Festival Sismògraf 2019, com es desprèn de l’informe de data 27 de març de 2019,
emès per la Sra. Susanna Alsina Coll, Directora executiva del Festival SISMÒGRAF.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar aquest
subministrament:
- LA CARABA SERVEIS A LA CULTURA SL
- IGLOR SOLUCIONES AUDIOVISUALES AVANZADAS SL
- TECNOIMATGE SC
Quart.- Atès que han presentat oferta dins el termini establert les empreses LA
CARABA SERVEIS A LA CULTURA SL i IGLOR SOLUCIONES AUDIOVISUALES
AVANZADAS SL i d’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la
presentada per l’empresa LA CARABA SERVEIS A LA CULTURA SL per haver
presentat l’oferta més econòmica.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles
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generals de contractació.
Sisè.- Atès que no consta que s’hagin adjudicat a l’empresa LA CARABA SERVEIS A
LA CULTURA SL, subministraments amb el mateix objecte per un import superior a
15.000 euros (IVA exclòs) durant l’anualitat en curs o que havent-los subscrit les
prestacions són qualitativament diferents.
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de LA CARABA SERVEIS A LA CULTURA SL i atès
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
Primer.- Atesa la definició que l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de subministrament.
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i
aprovació de l’expedient administratiu.
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000178 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Susanna Alsina Coll, Directora executiva
del Festival SISMÒGRAF, de data 27 de març de 2019, en el que es motiven les
necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa LA CARABA SERVEIS A LA CULTURA SL, amb NIF.
B17958521, el contracte menor del subministrament, en règim de lloguer, d’equips de
llum i del servei tècnic d’il·luminació dels espectacles del Festival Sismògraf 2019, pel
preu de quinze mil quatre-cents vuitanta-vuit euros (15.488 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en dotze mil vuit-cents euros (12.800 €) de pressupost
net i dos mil sis-cents vuitanta-vuit euros (2.688 €) d’IVA calculat amb un tipus del
21%.
Tercer.- El termini per el subministrament i la prestació del serveis tècnics serà del 23
al 29 d’abril de 2019.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 15.488 €, IVA inclòs, amb càrrec a
la partida del pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import
Despeses 19400 334 227991 15488

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS SISMOGRAF 400 001 001 001 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número
d’expedient CC012019000178.
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S’aprova per unanimitat
8.8. - SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, EQUIPS DE SO I SERVEI
TÈCNIC SONORITZACIÓ ESPECTACLES SISMÒGRAF 2019

Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Núm. de referència : X2019011795

Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament, en
règim de lloguer, d’equips de so i del servei tècnic de sonorització dels espectacles del
Festival Sismògraf 2019, com es desprèn de l’informe de data 27 de març de 2019,
emès per la Sra. Susanna Alsina Coll, Directora executiva del Festival SISMÒGRAF.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar aquest
subministrament:
- JOAQUIM MORERA SALIS (CLIP)
- ALBERT PUJOL MOYA (JUMPACK)
- JOAN ROTA FERNÁNDEZ
Quart.- Atès que han presentat oferta dins el termini establert JOAQUIM MORERA
SALIS (CLIP) i ALBERT PUJOL MOYA (JUMPACK) i d’acord amb l’informe de
valoració, la millor proposta és la presentada per JOAQUIM MORERA SALIS per
haver presentat l’oferta més econòmica.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles
generals de contractació.
Sisè.- Atès que no consta que s’hagin adjudicat a JOAQUIM MORERA SALIS,
subministraments amb el mateix objecte per un import superior a 15.000 euros (IVA
exclòs) durant l’anualitat en curs o que havent-los subscrit les prestacions són
qualitativament diferents.
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de JOAQUIM MORERA SALIS i atès que aquest
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Fonament jurídic
Primer.- Atesa la definició que l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de subministrament.
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i
aprovació de l’expedient administratiu.
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la
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LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000177 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Susanna Alsina Coll, Directora executiva
del Festival SISMÒGRAF, de data 27 de març de 2019, en el que es motiven les
necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de JOAQUIM MORERA SALIS, amb NIF. ****, el contracte menor del
subministrament, en règim de lloguer, d’equips de so i del servei tècnic de sonorització
dels espectacles del Festival Sismògraf 2019, pel preu de vuit mil cent set euros
(8.107 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en sis mil set-cents euros (6.700 €) de pressupost net i
mil quatre-cents set euros (1.407 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
Tercer.- El termini per el subministrament i la prestació del serveis tècnics serà del 23
al 29 d’abril de 2019.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 8.107 €, IVA inclòs, amb càrrec a
la partida del pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19400 334 227991

Import
8107

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS SISMOGRAF 400 001 001 001 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número
d’expedient CC012019000177.
S’aprova per unanimitat.
8.9. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ CAIXA CUSTÒDIA CLAUS POLICIA
MUNICIPAL
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Núm. de referència : X2019010392

Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament i
instal·lació d’una caixa de seguretat per a les claus que custodia la Policia Municipal,
com es desprèn de l’informe de data 14 de març de 2019, emès pel Sr. Ignasi López
Clevillé, cap de la Policia Municipal d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar aquest
subministrament:
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- ARCAS GRUBER SA
- ARREGUI BUZONES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
- ELECTRÒNICA GIRONA 2012 SL
Quart.- Atès que han presentat oferta dins el termini establert les empreses ARCAS
GRUBER SA i ELECTRÒNICA GIRONA 2012 SL i d’acord amb l’informe de valoració,
la millor proposta és la presentada per ARCAS GRUBER SA per haver presentat
l’oferta més econòmica.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles
generals de contractació.
Sisè.- Atès que no consta que s’hagin adjudicat a l’empresa ARCAS GRUBER SA,
subministraments amb el mateix objecte per un import superior a 15.000 euros (IVA
exclòs) durant l’anualitat en curs o que havent-los subscrit les prestacions són
qualitativament diferents.
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ARCAS GRUBER SA i atès que aquesta
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Fonament jurídic
Primer.- Atesa la definició que l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de subministrament.
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i
aprovació de l’expedient administratiu.
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000154 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Ignasi López Clevillé, cap de la Policia
Municipal d’Olot, de data 14 de març de 2019, en el que es motiven les necessitats de
contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa ARCAS GRUBER SA, amb NIF. A48000814, el contracte menor
del subministrament i instal·lació d’una caixa de seguretat per a les claus que custodia
la Policia Municipal, pel preu de deu mil vint-i-quatre euros amb vuitanta-cinc
cèntims (10.024,85 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en vuit mil dos-cents vuitanta-cinc cèntims (8.285 €) de
pressupost net i mil set-cents trenta-nou euros amb vuitanta-cinc cèntims (1.739,85 €)
d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
Tercer.- El termini màxim de lliurament, instal·lació i posada a punt serà de 2 mesos a
partir de la notificació de l’acord d’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.024,85 €, IVA inclòs, amb
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càrrec a la partida del pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19180 132 63902

Import
10024.85

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
EQUIPAMENT SERVEI SEGURETAT (PR19)
180 001 999 060 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número
d’expedient CC012019000154.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - MODIFICACIO ACORD D'AUTORITZACIÓ DE TRASPÀS DE LA PARADA DE
VENDA “LOT NÚM. 14”, DEL MAGATZEM “P.3” I DE LA CAMBRA FRIGORÍFICA
“C.42” DE LA PLAÇA DEL MERCAT.
Núm. de referència

: X2019011916

La Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de març de 2019, va acordar autoritzar el
traspàs del lloc de venda “Lot, núm. 14” de la Plaça del Mercat d’Olot, del magatzem “P.3”
(part del Lot 22 “magatzem”) i de la cambra frigorífica “C.42”, per destinar-lo a la venda de
plats cuinats, a favor de la societat “AGROMULLERES, S.C.P.” (J55108658), amb
efectes d’1 d’abril de 2019. Aquesta autorització de traspàs estava condicionada al
compliment dels paràgrafs 1r i 2n del Pacte Segon del precontracte de data 12 de març
de 2019, aportat a la petició de traspàs, per la Sra. Garrido Matías i el Sr. Puigvert
Colomer, en representació d’”AGROMULLERES, S.C.P.”.
Atès l’escrit de data 8 d’abril de 2019 (Registre núm. E2019007060), presentat per la
representació de la societat “AGROMULLERES, S.C.P.”, on es demana la modificació de
l’acord de la Junta de Govern Local de 28 de març de 2019, per adequar-lo al termes
definitivament establerts en el contracte de cessió, de data 1 d’abril de 2019, signat entre
la Sra. Garrido Matías i el Sr. Puigvert Colomer, en representació d’”AGROMULLERES,
S.C.P.”, on es detallen les condicions d’aquesta cessió i l’assumpció per la part
cessionària de les obligacions pendents de la part cedent.
De conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars i tècniques aprovades
pel ple de l’ajuntament de data 19 de desembre de 2013; el Reglament del Mercat
Municipal d’Olot; la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic; i vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents,
que serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Organització,
proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció del següent acord:
Únic.- MODIFICAR l’acord segon de la resolució de la Junta de Govern Local, adoptada
en sessió de data 28 de març de 2019, d’autorització del traspàs del lloc de venda “Lot,
núm. 14” de la Plaça del Mercat d’Olot, del magatzem “P.3” (part del Lot 22 “magatzem”) i
de la cambra frigorífica “C.42”, que quedarà redactat en els següents termes:
“Segon.- Aquesta autorització de traspàs està condicionada al compliment dels paràgrafs
1r, 2n i 3r del Pacte Segon del contracte de cessió data 1 d’abril de 2019, aportat per la
Sra. Garrido Matías i el Sr. Puigvert Colomer, en representació d’”AGROMULLERES,
S.C.P.”, en el termes que a continuació es detallen:
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Satisfer a l’Ajuntament d’Olot la quantitat de 10.514,89 euros en concepte de
cànon mensual pendent, corresponent a tot l’exercici de 2018 i als mesos de
gener, febrer i març de 2019.
Satisfer a l’Ajuntament d’Olot la quantitat de 909,55 euros en concepte d’impostos
pendents de diversos exercicis (taxa inspecció salut pública, impost de béns
immobles i taxa d’escombraries) corresponents al període anterior a l’1 d’abril de
2019.
Satifester a la Comunitat de la Concessionària de la Plaça del Mercat la quantitat
de 17.691,93 euros en concepte de despeses de comunitat, corresponents al
període anterior a l’1 d’abril de 2019”.

S’aprova per unanimitat.
10.1. - CONTRACTE DE TRACTAMENT DE DADES AJUNTAMENT D'OLOT I LA
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE)
A LA PLATAFORMA PCAE I PROGRESA PRL
Núm. de referència

: X2019012609

Atès que l’Ajuntament d’Olot i la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) es vincularan per una relació contractual de serveis que
consistirà en un servei d’allotjament a les plataformes PCAE (Programa de
coordinación de actividades empresariales para la prevencióon de riesgos laborales) i
Progresa PRL, que afecta al fitxer: “ 4. Fitxer Recursos humans” que figura a
l’Ordenança Reguladora de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament
d’Olot.
Atès que per a la prestació d’aquest servei, és necessari que el responsable del fitxer
(Ajuntament d’Olot) posi a disposició de l’encarregat del tractament (Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)), dades de caràcter personal.
Atès el que disposen els articles 28 i 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.
En relació a l’expedient LPD22019000004 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Transparència i Govern Obert,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el contracte que regula el tractament amb accés a dades de caràcter
personal entre l’Ajuntament d’Olot i la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) per actuacions a les plataformes PCAE (Programa de
Coordinación de Actividades Empresariales para la Prevención de Riesgos Laborales)
i Progresa PRL, que afecta al fitxer “4. Recursos Humans” de l’ Ordenança Reguladora
de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2019014253

En relació a l’expedient CPG22019000034 i vist l’expedient administratiu i antecedents
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corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex número 19/012 per un import de
393.117,42 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
393117.42

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

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

: X2019014247

En relació a l’expedient CPG22019000033 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 fiança per tal de poder procedir a la
seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui.
TERCER

IMPORT

****

300,00

S’aprova per unanimitat
13.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ ROBOLOT
TEAM
Núm. de referència

: X2019014409

En relació a l’expedient CPG22019000035 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 8.000 euros a l’ Associació ROBOLOT TEAM en concepte
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 20.000 euros, aprovada
per la Junta de Govern Local de data 28/03/2019.
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
200220
1900142001001
Despeses 19100 326 480029

Import
8000

Descripció
SUBVENCIO ROBOLOT

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

S’aprova per unanimitat.
13.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ÀMBIT DE SANT
LLUC
Núm. de referència
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: X2019014413

En relació a l’expedient CPG22019000036 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Procedir a la bestreta de 4.000 euros a l’ Entitat ÀMBTI DE SANT LLUC en concepte
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 4000 euros, 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
200220
1901593001001
Despeses 19400 334 480048

Import
4000

Descripció
SUBVENCIO AMBIT SANT LLUC

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

S’aprova per unanimitat.
14.1. - APROVACIO BASES ATORGAMENT SUBVENCIO TAXA ESCOMBRARIES
PARTICULARS
Núm. de referència : X2019013384

L’objecte de les presents bases és definir el procediment de concessió per
l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a
arrendataris d’habitatges que constitueixin la seva vivenda habitual per al pagament de
la taxa de recollida i tractament de les escombraries -exercici 2019Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions
destinades a arrendataris d’habitatges que constitueixin la seva vivenda habitual per al
pagament de la taxa de recollida i tractament de les escombraries -exercici 2019SEGON.- Procedir a la publicació íntegra de les BASES ESPECÍFIQUES PER AL
PAGAMENT DE LA TAXA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES
ESCOMBRARIES -EXERCICI 2019- al BOP de Girona
TERCER.- Donar per aprovades definitivament aquestes Bases transcorregut el
termini de 20 dies hàbils, a partir de la seva publicació íntegra al BOP de Girona, en el
cas que no s'hagin presentat al·legacions i essent efectives mentre no es modifiquin o
deroguin expressament.
QUART.- Obrir el període de presentació de sol·licituds de l’3 al 28 de juny de 2019 de
la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de
subvencions per a arrendataris d’habitatges que constitueixin la seva vivenda habitual
per al pagament de la taxa de recollida i tractament de les escombraries de l’exercici
2019.
CINQUÈ.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta
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convocatòria.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS MUNICIPALS MOTIVADES PER
CIRCUMSTÀNCIES METEOROLÒGIQUES DE CARÀCTER EXCEPCIONAL
: X2019014497
La Diputació de Girona té aprovades les bases i convocatòria de subvencions per a
actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter
excepcional.
Núm. de referència

Vist que són despeses subvencionables les despeses municipals en béns corrents i
serveis i/o en inversions reals derivades d’actuacions municipals efectuades en béns i
serveis de titularitat i competència municipal per atendre danys, desperfectes i altres
incidències derivades de les situacions meteorològiques excepcionals sofertes el
segon semestre de l’any 2018 en diferents comarques gironines.
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria amb les
despeses derivades dels desperfectes ocasionats per les pluges del mes d’octubre de
2018.
Vist l’expedient administratiu SUR12019000004 i antecedents corresponents, el
regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme, Infraestructura i Obra Pública, proposa a
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona un ajut per les actuacions
municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional.
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona, amb tota la
documentació necessària per a la seva sol·licitud.
S’aprova per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió dos quarts menys cinc minuts de nou del matí, i per a
constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la
meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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LA SECRETÀRIA

