
 

 

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I ELS 

SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS 

 

INTRODUCCIÓ  

La participació social és un dels valors que tota societat democràtica hauria de 
promoure. La implicació dels ciutadans en els afers col·lectius és una mostra 
de civisme, de preocupació pel bé comú i en definitiva, de voluntat de millora de 
les condicions de vida del conjunt de la població més enllà dels interessos 
particulars.  
 
La gestió de les qüestions públiques no són patrimoni de ningú. Afecten al 
conjunt de la població i tots els agents, ja sigui de manera col·lectiva o 
individual, haurien d’interessar-se i involucrar-se en el seu desenvolupament. 
Òbviament, entre tots els agents socials hi ha graus de responsabilitat 
diferents, però és necessari un cert equilibri entre les aportacions dels actors 
institucionals i els no institucionals. Cal doncs, cercar la complicitat i trobar un 
marge de col·laboració òptim entre els agents que repercuteixi positivament en 
el conjunt de la societat.  

Un dels valors més desitjats per a qualsevol municipi és el d’aconseguir una 
societat cohesionada on predomini la convivència i el respecte entre la 
ciutadania i en la qual tothom es senti que en forma part i pugui participar-ne. 
Perquè això pugui ser una realitat, i especialment en ciutats de dimensió petita 
com Olot, es necessita que les estructures comunitàries siguin sòlides i actives. 
L'administració no pot assolir sola aquesta ciutat cohesionada sinó que 
necessita de la complicitat del seu teixit social, de la ciutadania i en definitiva, 
d’estructures comunitàries com les associacions i altres entitats no lucratives.   
 
En aquest sentit, el teixit associatiu juga un paper molt important en la vida 
social i ciutadana. Existeixen associacions de tipus molt diversos, amb 
motivacions amplíssimes, però en el marc d’aquest Pla ens interessa un 
aspecte comú en la majoria d’elles. I és que independentment de la raó de ser 
de cada entitat, totes elles poden contribuir, en major o menor mesura, a fer 
d’Olot una ciutat més inclusiva i cohesionada. 
 
El teixit associatiu és un valor per al municipi, com a reflex de la societat 
diversa i per la seva capacitat de mobilització al voltant de projectes col·lectius.  
Olot és una ciutat que té un gran teixit associatiu. S’estima que hi ha entre 150 i 
200 associacions actives i que a través del voluntariat i dels centenars de 
persones que en participen, dediquen molts esforços a potenciar i donar vida al 
municipi. La tradició associativa olotina és un fet innegable i és gràcies a elles 



 

 

que moltes de les activitats es poden dur a terme: des d’activitats puntuals 
d’una única associació fins a tota una programació de Festes del Tura. 

Però tot això no és encara suficient. No serveix de res ni a ningú tenir moltes 
entitats que no tinguin cap estímul per organitzar noves iniciatives, il·lusionar-se 
en nous projectes o plantejar-se reptes més ambiciosos. Una entitat que 
simplement faci “allò que fa sempre” anirà perdent interès per a la majoria de 
conciutadans i anirà perdent col·laboració individual i institucional fins a caure 
en el tedi i fins i tot potser l’oblit. És per tant imprescindible incentivar els 
passos endavant, els projectes engrescadors i innovadors i les entitats més 
dinàmiques. S’ha de premiar des de l’administració l’esforç, la il·lusió i, perquè 
no, el risc.  

L’administració local, com a prestadora de serveis i interlocutora directa amb la 
ciutadania ha de promoure i estimular aquelles iniciatives de caràcter social, 
cultural, esportiu... sorgides de la iniciativa col·lectiva i ha de posar les màximes 
facilitats perquè puguin prosperar tots els projectes promoguts des de la 
ciutadania i que comporten un benefici i una millora evident per la societat. 

L’Ajuntament d’Olot vol donar suport a les entitats perquè reconeix el valor que 
tenen per la ciutat i perquè entén que només conjuntament podrem aconseguir 
una ciutat més cohesionada. Una forma de donar suport al teixit associatiu és, 
entre altres, a través de les subvencions econòmiques. Avui en dia, és 
inqüestionable la importància que tenen les subvencions, fins el punt que pot 
afirmar-se que estem davant d’un instrument decisiu en la política social i 
econòmica de qualsevol administració.  

Aquest Pla Estratègic de Subvencions vol recollir de manera fàcil i entenedora 
tots aquells aspectes que fan referència a l’atorgament de subvencions que es 
donen des de l’Ajuntament d’Olot. Vol ser una eina útil que permeti implementar 
polítiques de promoció del teixit associatiu que puguin tenir repercussió a tota 
la societat olotina.  

No es poden perdre de vista, però, les exigències legislatives que afecten la 
gestió de fons públics, com el principi d’estabilitat pressupostària, i els actuals 
principis inspiradors de l’actuació pública com són l’eficàcia, l’eficiència i la 
coordinació administrativa.  

En aquest sentit, el Pla Estratègic de Subvencions dóna compliment de les 
previsions de l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,  General de 
Subvencions, que obliga a les administracions que pretenguin atorgar 
subvencions a aprovar, prèviament, un pla estratègic que contingui els 
objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb aquestes dotacions 
pressupostàries, el termini necessari per a la seva consecució, els costos 
previsibles i les fonts de finançament. Així com també al Decret legislatiu 



 

 

2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de 
règim local de Catalunya, articles 239 i 242 i el Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. 
Finalment tenim també l’obligació establerta en la Llei de transparència que en 
el seu article 8è estableix l’obligació de les administracions públiques a fer 
pública, entre d’altres, la informació relativa a les convocatòries i l’atorgament 
de les subvencions i els ajuts. 

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1  
L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la 
inclusió de les consignacions en els pressupostos de la Corporació i l’aprovació 
de les bases reguladores de la seva concessió. L’establiment de subvencions 
queda sotmès al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, per tant 
les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases reguladores de la 
seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius.  
 
Article 2  
L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap 
dret a favor dels beneficiaris potencials, que no podran exigir cap indemnització 
o compensació en el cas que el Pla no es porti a la pràctica ens els termes que 
s’hi especifiquen.  
 

Article 3  
El Pla Estratègic de Subvencions es gestionarà d’acord amb els principis de 
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, 
eficàcia en el compliment dels seus objectius i eficiència en la utilització dels 
recursos públics, distribució equitativa i sostenible dels recursos, cooperació 
entre administracions i col·laboració amb els diversos agents del territori, 
garantia de bones pràctiques en la regulació i ordenació per establir requisits, 
barems i sistemes de control i avaluació i, en tot cas, amb adequació a la 
legalitat pressupostària i optimització de la gestió.  
 

Article 4  
En tant que aquest és el primer document que es formalitza com a planificació 
estratègica de subvencions se li preveu una durada de dos anys però 
l’Ajuntament adopta el compromís de revisar-lo a final d’any per tal de corregir 
o adaptar les necessitats que es desprenguin de la seva aplicabilitat. 
Donat que el pressupost té un desenvolupament dinàmic al llarg de l’exercici 
s’hi podran incloure noves propostes de subvenció tot seguint els procediments 



 

 

establerts, d’acord amb l’ordenança general de subvencions de la Corporació i 
en virtut de la normativa vigent. 
 

 

CAPÍTOL II. OBJECTIUS  

Article 5 
La finalitat d’aquest Pla és la de regular i fixar els criteris i el procediment de 
concessió de les subvencions que s’atorguen des de l’Ajuntament d’Olot i els 
seus organismes autònoms i d’altres ens que en depenguin. 
 
Aquests criteris es fonamentaran en els següents objectius generals: 
 

a. Fomentar el suport a les associacions i altres entitats sense 
finalitat lucrativa que promoguin projectes i activitats destinats a la 
ciutadania d’Olot. 

b. Promocionar en aquestes associacions i entitats la responsabilitat 
en allò públic, fomentant la coresponsabilitat en l’organització 
d’accions i projectes conjuntament amb l’administració local.  

c. Promocionar i fomentar valors com la convivència ciutadana, la 
cohesió i la inclusió social.  

d. Incentivar d’una manera clara els projectes i activitats innovadors 
que aportin un valor afegit a la ciutat.  

 
Els objectius específics seran el foment de:  l’educació, la cultura, la joventut, 
l’esport, la cooperació i participació ciutadana, la promoció econòmica, els 
serveis socials, el medi ambient, la protecció civil, la salut i  la igualtat de 
gènere entre altres. 

 

CAPÍTOL III. BENEFICIARIS I MATÈRIES EN LES QUE S’ESTABLIRAN LES 
SUBVENCIONS 

Article 6 
L’Ajuntament concedirà les subvencions a favor d’entitats sense ànim de lucre i 
persones físiques amb la finalitat d’oferir recursos per afavorir la cohesió i la 
integració social. 
 
Article 7 
Les subvencions que atorgarà l’Ajuntament d’Olot l’exercici 2017 són les 
següents: 
 

Subv. a entitats esportives  75.000,00 (Concurr. competitiva/Conc.dir.) 



 

 

Subv. barris    53.000,00 (Concurr. competitiva/Conc.dir.) 

Subv. Unió Esportiva Olot  40.000,00 (Nominativa) 

Subv. esdev. esportius extr. 15.000,00 (Concessió directa) 

Subv. acció social   24.000,00 (Concurr. competitiva/Conc.dir.) 

Subv. Creu Roja   15.000,00 (Nominativa) 

Subv. Agrup. Sardanista Olot 20.000,00 (Nominativa) 

Subv. Ass. Flor de Fajol    6.000,00 (Nominativa) 

Subv. Ass. Músics i intèrprets   7.500,00 (Nominativa) 

Subv. Col.l. Cinema Independent   3.000,00 (Nominativa) 

Subv. Esc. Dansa Folk. Garrotxa   4.000,00 (Nominativa) 

Subv. Rialles      9.000,00 (Nominativa) 

Subv. Coral Gaià     7.000,00 (Nominativa) 

Subv. Centre Catòlic  26.000,00 (Nominativa) 

Subv. CIT    27.000,00 (Nominativa) 

Subv. Olot Fotografia    1.500,00 (Nominativa) 

Subv. activ. Ciutadanes         100.000,00 (Concurr. competitiva/Conc.dir.) 

Subv. joventut   25.366,77 (Conc.compet./Conc.dir./Nom.) 

Subv. Agrupació Pessebr.    6.000,00 (Nominativa) 

Subv. alcaldia   35.000,00 (Concessió directa) 

Subv. Robolot   20.000,00 (Nominativa) 

Subv. Protecció Civil  17.500,00 (Nominativa) 

Subv. Groc Llimona     7.000,00 (Nominativa) 

Subv. Lluèrnia   60.000,00 (Nominativa) 

Subv. ajuts socials diversos 40.000,00 (Concurrència competitiva) 

Subv. habitatge   40.000,00 (Concurr. competitiva/Conc.dir.) 

Subv. Fundació Bunka  25.000,00 (Nominativa) 

Subv. UNED       9.000,00 (Nominativa) 

Subv. Olot TV   63.000,00 (Nominativa) 

Subv. aturats transport    2.000,00 (Concessió directa) 

Subv. Assoc. Hostal. Garrotxa 13.000,00 (Nominativa) 



 

 

Subv. MAG – Rally dels Volcans      360,00 (Nominativa) 

Subv. cooperació   30.000,00 (Concurr. competitiva/Conc.dir.) 

Subv. Llotja ctr. (Camb.comerç)      500,00 (Nominativa) 

Subv. AOAPIX        800,00 (Nominativa) 

Subv. Ass. Placers/Fira embotit      700,00 (Nominativa) 

Subv. Patr. Dibuix/Fira St. Lluc       2.800,00 (Nominativa)  

Subv. Bonsais/ Fira 1er Maig       400,00 (Nominativa) 

Subv. MAG /Fira 1er Maig        425,00 (Nominativa) 

Subv. ACO/Dinamit. cial.   36.000,00 (Nominativa) 

Subv. Ass. Placers      6.000,00 (Nominativa) 

Subv. ADAG 40            500,00 (Nominativa) 

Subv. INNOVAC      1.200,00 (Nominativa)  

Subv. CEO/ Trepitja Garrotxa    1.000,00 (Nominativa) 

Subv. Ass. Linkinessis-Moixina       500,00 (Nominativa) 

Subv. Cross Outdoor-Pirenexus       500,00 (Nominativa) 

Subv. Congrés de ioga        500,00 (Nominativa) 

Subv. Rest. La Fageda- cursa       500,00 (Nominativa) 

Subv. casals i entitats (inv.)    5.000,00 (Concessió directa) 

Subv. ateneus (inv.)    60.000,00 (Concurrència  competitiva) 

Subv. Inst. esportives (inv.)  30.000,00 (Concessió directa) 

Subv. ent. i ass. (IMEJO)     2.000,00 (Concessió directa)  

Subv. escoles (IMEJO)                  5.500,00 (Concessió directa) 

 

Aquesta relació és a títol enunciatiu, sense que l’Ajuntament d’Olot resti 
vinculat al desenvolupament i posada en pràctica de les línies de subvenció 
recollides en el Pla, i sense perjudici d’altres que puguin sorgir. 

En qualsevol cas aquesta relació només serà vigent quan l’Ajuntament aprovi 
les bases i la seva convocatòria, i sense perjudici de les modificacions que s’hi 
puguin introduir. 

També s’han relacionat les subvencions que figuren a títol nominatiu en els 
pressupostos de la Corporació. 



 

 

Les resolució d’aprovació de les bases establirà, per a cadascuna de les 
subvencions, els crèdits totals disponibles i determinarà si la subvenció és 
compatible amb la percepció d’altres ajuts. 

 

 

 

 

Article 8 

L’Ajuntament atorgarà subvencions de concessió directa en els termes que 
s’estableixen a l’article 11 de l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Olot i, amb caràcter excepcional, aquelles en les quals 
s’acrediten raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública. 

 
Article 9 
Les àrees de l’Ajuntament, seguint les directrius definides en l’article 27a.2 (Pla 
estratègic de subvencions) de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Corporació, referents als règim de seguiment i avaluació contínua del Pla, 
seran les encarregades de portar a terme el control i l’avaluació dels resultats 
que es derivin de l’aplicació d’aquest Pla Estratègic. 

En aquest sentit, els serveis econòmics podran col·laborar amb les diferents 
àrees i organismes autònoms de l’Ajuntament afectades pel Pla, per tal de 
desenvolupar les seves atribucions en matèria de seguiment i avaluació. 

Un cop finalitzi la vigència d’aquest Pla, els serveis econòmics podran, si ho 
consideren convenient, emetre un informe d’avaluació sobre l’estat d’execució 
dels objectius plantejats en el mateix que inclogui la proposta de suggeriments 
per a la redacció del següent Pla Estratègic de subvencions de la Corporació. 

 

CAPÍTOL IV. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ACCIÓ SOCIAL  

Article 10 

L’Àrea d’Acció Social establirà, durant el període de vigència del Pla, les línies 
de subvenció següents: 
 
Subvenció adreçada a les entitats sense ànim de lucre per a la realització 
d’activitats que promoguin la inclusió i cohesió social. 
 



 

 

Objecte: Finançar les activitats d'organització, participació i desenvolupament 
d'activitats d'acció social que tinguin en compte el foment de la inclusió i la 
cohesió social, com a finalitat, i que promoguin el treball transversal i en xarxa, 
en els termes següents: 
 

• Iniciatives pel coneixement de l'entorn social de la nostra 
 ciutat/comarca. 
• Iniciatives que promoguin la convivència. 

• Iniciatives que generin o reforcin, de manera directa, la 
 participació social de  diferents col·lectius.  

• Iniciatives d'acció social per combatre l'exclusió, marginació, 
 desigualtats,...  per una societat més cohesionada i inclusiva: 
 formació, bones pràctiques  socials, bones pràctiques de 
 salut, accions socials des de l'esport, el lleure, i la  cultura. 
• Foment i gestió del voluntariat vinculat al projecte d'acció social 
 per a la  inclusió i cohesió social.  

• La presentació conjunta de projectes per més d'una entitat i/o 
 empresa per assolir objectius i/o per aportar finançament. 
• L'agrupació d'esforços per més d'una entitat i/o empresa per 
 assolir objectius i/o per aportar finançament. 

  
 
Destinataris: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions totes 
aquelles entitats socials que estan donades d’alta al registre d’entitats del  
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i que tenen la seva seu 
i el seu àmbit principal d’actuació la ciutat d’Olot. 

Termini de sol·licituds: Es fixen dos períodes de concurrència competitiva. Un 
primer període de sol·licituds de 20 dies naturals a partir de la publicació de les 
bases i la convocatòria en el BOP i un segon període entre el 15 de setembre i 
el 15 d’octubre, supeditat a les disponibilitats pressupostàries. 

Termini de justificació: 15 de novembre  del 2017 (excepte aquelles activitats 
subvencionades que es portin a terme entre el 15 de novembre i el 31 de 
desembre la data límit de les quals serà el 31 de gener de l’exercici següent).   

 

Subvenció adreçada a les Associacions de Veïns per a la realització 
d’activitats que promoguin la dinamització dels barris. 

Objecte: Finançar les activitats d'organització, participació i desenvolupament 
d'activitats veïnals que promoguin: 
 



 

 

• Activitats que fomenten la identitat de barri: festes tradicionals, 
música i arts escèniques, espais de relació a través de l’esport i el 
coneixement del medi, col·laboracions amb altres entitats o difusió de 
la cultura. 

• Dinamització dels equipaments de barri: cessió del local de barri a 
entitats o veïns, realització d’activitats als locals o casals de barri. 

• Activitats inclusives: que tinguin en compte la diversitat de la gent del 
barri i facilitin que tothom en pugui participar i formar part. 

 
Destinataris: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions totes 
aquelles entitats socials que estan donades d’alta al registre d’entitats del  
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i que tenen la seva seu 
i el seu àmbit principal d’actuació la ciutat d’Olot. 

Termini de sol·licituds: Es fixen dos períodes de concurrència competitiva. Un 
primer període de sol·licituds de 20 dies naturals a partir de la publicació de les 
bases i la convocatòria en el BOP i un segon període entre el 15 de setembre i 
el 15 d’octubre, supeditat a les disponibilitats pressupostàries. 

Termini de justificació: 15 de novembre  del 2017 (excepte aquelles activitats 
subvencionades que es portin a terme entre el 15 de novembre i el 31 de 
desembre la data límit de les quals serà el 31 de gener de l’exercici següent).   

 

Subvenció adreçada a les entitats sense ànim de lucre per a la realització 
d’activitats que fomentin la cooperació. 
 
Objecte: Finançar projectes d’educació pel desenvolupament, d’enfortiment i 
articulació de les entitats locals i projectes de cooperació, que promoguin: 

• Projectes adreçats a sensibilitzar i educar la ciutadania sobre la 
realitat que envolta les desigualtats Nord-Sud, la problemàtica 
general dels pobles i col·lectius empobrits, la igualtat de gènere, 
la diversitat cultural, la lluita contra el racisme i la xenofòbia, 
promovent la participació social dels col·lectius de persones 
migrades. 

• Projectes adreçats a enfortir i articular les entitats locals que 
treballen per la cooperació, la solidaritat i la justícia social. 

• Projectes de cooperació que es duguin a terme en pobles i 
col·lectius empobrits econòmicament i socialment i projectes de 
codesenvolupament i formació dels col·lectius de persones 
migrades de la ciutat d’Olot. 



 

 

Destinataris: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions totes 
aquelles entitats socials que estan donades d’alta al registre d’entitats del  
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i que tenen la seva seu 
i el seu àmbit principal d’actuació la ciutat d’Olot. 

Termini de sol·licituds: Es fixen dos períodes de concurrència competitiva. Un 
primer període de sol·licituds de 20 dies naturals a partir de la publicació de les 
bases i la convocatòria en el BOP i un segon període entre el 15 de setembre i 
el 15 d’octubre, supeditat a les disponibilitats pressupostàries. 

 

Termini de justificació: 15 de novembre  del 2017 (excepte aquelles activitats 
subvencionades que es portin a terme entre el 15 de novembre i el 31 de 
desembre la data límit de les quals serà el 31 de gener de l’exercici següent).   

 

CAPÍTOL V. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ACTIVITATS CIUTADANES   

Article 11 

L’Àrea de Cultura establirà, durant el període de vigència del Pla, les línies de 
subvenció següents: 
 

Subvenció adreçada a les entitats sense ànim de lucre per a la realització 
d’activitats culturals i ciutadanes. 
 
Objecte: Finançar les activitats d'organització, participació i desenvolupament 
d'activitats culturals com a finalitat, en els termes següents: 
 

• Iniciatives ciutadanes que fomentin l’àmbit comunitari. 

• Iniciatives que promoguin la formació, la producció i la  difusió en 
 l’àmbit de la cultura. 

• Iniciatives que promoguin la creació local.  

• Foment i gestió del voluntariat vinculat al projecte cultural per a la 
 inclusió i cohesió social.  
• L'agrupació d'esforços per més d'una entitat per assolir objectius 
 i/o per aportar finançament. 

  
 
Destinataris: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions totes 
aquelles entitats socials que estan donades d’alta al registre d’entitats del  
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i que tenen la seva seu 
i el seu àmbit principal d’actuació la ciutat d’Olot. 



 

 

Termini de sol·licituds: Es fixen dos períodes de concurrència competitiva. Un 
primer període de sol·licituds de 20 dies naturals a partir de la publicació de les 
bases i la convocatòria en el BOP i un segon període entre el 15 de setembre i 
el 15 d’octubre, supeditat a les disponibilitats pressupostàries. 

Termini de justificació: 15 de novembre  del 2017 (excepte aquelles activitats 
subvencionades que es portin a terme entre el 15 de novembre i el 31 de 
desembre la data límit de les quals serà el 31 de gener de l’exercici següent).   

 

 

 

CAPÍTOL VI. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT 

Article 12 

L’Àrea d’Educació i joventut establirà, durant el període de vigència del Pla, les 
línies de subvenció següents: 
 

Subvenció adreçada a les entitats sense ànim de lucre per a la realització 
d’activitats que tenen a veure amb l’educació i la joventut. 
 
Objecte: Concedir un ajut econòmic per al funcionament ordinari de les entitats 
juvenils d’Olot que dediquen la seva activitat a l’educació en el lleure d’infants i 
joves. 
 
Destinataris: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions totes 
aquelles entitats juvenils  que estan donades d’alta al registre d’entitats del  
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i que tenen la seva seu 
i el seu àmbit principal d’actuació la ciutat d’Olot. 

Termini de sol·licituds: Es fixen dos períodes de concurrència competitiva. Un 
primer període de sol·licituds de 20 dies naturals a partir de la publicació de les 
bases i la convocatòria en el BOP i un segon període entre el 15 de setembre i 
el 15 d’octubre, supeditat a les disponibilitats pressupostàries. 

Termini de justificació: 15 de novembre  del 2017 (excepte aquelles activitats 
subvencionades que es portin a terme entre el 15 de novembre i el 31 de 
desembre la data límit de les quals serà el 31 de gener de l’exercici següent).   

 

CAPÍTOL VII. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ESPORTS 

Article 13 



 

 

L’Àrea d’Esports establirà durant el període de vigència del Pla, la línia de 
subvenció següent: 
 

Subvenció adreçada a les Entitats Esportives sense ànim de lucre per a la 
realització d’activitats que promoguin la pràctica esportiva. 

Objecte: Regular les subvencions que concedeix l’àrea d’esports de 
l’Ajuntament d’Olot, a proposta de l’IMELLO, a les entitats esportives sense 
ànim de lucre de la ciutat d’Olot que desenvolupen les seves iniciatives durant 
la temporada 2016-2017  i que tenen com a principal objectiu la pràctica 
esportiva tant a nivell federat, escolar o lúdic.  

Destinataris: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions totes 
aquelles entitats esportives que estan donades d’alta al registre d’entitats de la 
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i que tenen la 
seva seu i el seu àmbit principal d’actuació la ciutat d’Olot. 

Termini de sol·licituds: Es fixen dos períodes de concurrència competitiva. Un 
primer període de sol·licituds de 20 dies naturals a partir de la publicació de les 
bases i la convocatòria en el BOP i un segon període entre el 15 de setembre i 
el 15 d’octubre, supeditat a les disponibilitats pressupostàries. 

Termini de justificació: 15 de novembre  del 2017 (excepte aquelles activitats 
subvencionades que es portin a terme entre el 15 de novembre i el 31 de 
desembre la data límit de les quals serà el 31 de gener de l’exercici següent).   

 

CAPÍTOL VIII. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ  

Article 14 
L’Àrea d’Ocupació establirà durant el període de vigència del Pla, la línia de 
subvenció següent: 
 
Subvenció adreçada a les persones en situació d’atur per garantir l’accés a la 
formació. 
 
Objecte: Regular les subvencions de transport que concedeix l’Ajuntament d’Olot a les 
persones en situació d’atur que han de realitzar cursos de formació per a l’ocupació 
fora de la comarca per falta d’oferta formativa d’aquesta especialitat a la Garrotxa.  
 
Destinataris: Poden concórrer a la convocatòria les persones que es troben en 
situació d’atur i que realitzen una acció formativa per a l’ocupació fora de la comarca 
de la garrotxa per falta d’oferta formativa d’aquesta especialitat a la Garrotxa.  
 
Termini de sol·licituds: Des de la publicació de les bases (aprox. Desembre 2016) 
fins a exhaurir pressupost dins l’any 2017. 
 



 

 

Termini de justificació: 30 dies des de la finalització del curs.  

 

CAPÍTOL IX. ALTRES SUBVENCIONS 

Article 15 

L’Ajuntament d’Olot establirà també, durant el període de vigència del Pla, la 
línia de subvenció següent: 
 

1- Subvenció adreçada a la supressió de BAE (barreres arquitectòniques  
en l’edificació pública o privada, tant si és en l’interior de les edificacions 
o en el seu accés) als locals dels Ateneus històrics d’Olot 
 
Objecte: Regular les subvencions que concedeix l’Ajuntament d’Olot als 
ateneus olotins per finançar les inversions per a garantir l’accessibilitat a les 
seus dels ateneus històrics d’Olot. 
 
Destinataris: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions tots els 
ateneus històrics, que estiguin donats d’alta al registre d’entitats del  
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i que tenen la seva seu 
i el seu àmbit principal d’actuació la ciutat d’Olot. 

 
El termini de sol·licitud i de justificació s’establirà al llarg de l’exercici. 
 

2- Subvencions específiques:  
 

� Ajut per a satisfer obligacions tributàries (famílies monoparentals). 
� Ajut per a satisfer obligacions tributàries (col·lectius d’aturats de mes de 

40 anys). 
� Ajut per a satisfer obligacions tributàries (altes de vehicles en el marc de 

la Fira de Sant Lluc pel que fa al vehicle d’ocasió). 
� Ajut per a satisfer obligacions tributàries (marxants del mercat setmanal 

que realitzen una neteja acurada i fan selecció de residus del seu lloc de 
venda). 

� Ajut en relació a l’habitatge (per necessitats social i per actuacions a les 
façanes en mal estat). 

 
El termini de sol·licitud i de justificació s’establirà al llarg de l’exercici en funció 
de quan i com es plantegin les necessitats.  
 

CAPÍTOL XII. COSTOS PREVISIBLES I FONTS DE FINANÇAMENT 



 

 

Article 16 

Els costos previsibles i les fonts de finançament d’aquest Pla Estratègic de 
Subvencions són els següents: 
 
Fonts de finançament 
Fons propis de l’Ajuntament, segons el pressupost de l’exercici 2017. 
 
Costos previsibles 
Programa suport entitats socials:   24.000,00 € 
Programa suport associacions veïns:       53.000,00 €  
Programa suport entitats cooperació:  30.000,00 € 
Programa suport ent. culturals i act. ciutad.:  100.000,00 €  
Programa suport entitats esportives:  75.000,00 € 
Programa suport activitats juvenils:  19.357,83 € 
Programa suport social de l’habitatge  80.000,00 € 
Programa suport ateneus:    60.000,00 € 
Programa subv. nominatives:          459.227,17 € 
Porgrama subv. concessió directa:  90.308,94 € 
 
 
CAPÍTOL XIII.  INDICADORS DE GESTIÓ I D’OBJECTIUS 

Article 17 

Els gestors de les àrees que iniciïn els tràmits per a l’atorgament de la 
subvenció seran els responsables de proposar els indicadors de control i de 
compliment d’objectius de les subvencions atorgades, tot això per donar 
compliment al que disposa l’article 8 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions que defineix la necessitat de disposar d’un pla 
estratègic de subvencions. 

 

 
CAPÍTOL XIV. VIGÈNCIA I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA 
ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 

Article 18 

El Pla Estratègic de Subvencions es regularà segons el que estableixen la  Llei 
38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot, aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’Olot en 
sessió de 17 de novembre de 2016. 
 
Article 19 
 



 

 

Aquest Pla Estratègic tindrà vigència des de l’1 de gener de 2017 i s’estendrà 
fins el 31 de desembre de 2018, sense perjudici de qualsevol modificació, 
revisió o revocació anticipada que es pugui acordar i calgui aprovar per òrgan 
competent. 
 
 
 
Olot, 24 de gener de 2017. 


