
 
 
 

ACTA NÚM.62 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EL DIA 18 DE JUNY DE 2020. 

 
 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 18 de juny de 2020 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP 
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar  la sessió ordinària , setmanal i de primera 
convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen de forma telemàtica  els membres de la Junta de Govern Local Srs./es. 
Estanis Vayreda i Puigvert, Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, 
Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch, Aniol Sellabona i Aguilera i 
Gemma Canalias i Rafel. 
  
També hi assisteixen telemàticament com a regidors delegats expressament convidats 
per tal de presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, 
en la part resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre 
part en la votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, 
els Srs/es: Agustí Arbós i Torrent, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i 
Planellas. 
 
Hi assisteix telemàticament com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas. 
 
Hi assisteix telemàticament l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretaria, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera 
 
La secretària fa constar que els regidors han estat autoritzats per l’alcalde a assistir 
telemàticament a la sessió. L’alcalde i la Secretària assisteixen presencialment en el lloc 
on se celebra. 
 
 

1.1. - AUTORITZANT LA CELEBRACIÓ D’AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS 
TELEMÀTICS 

 
Núm. de referència : X2020020663     
 
 
Atès que el Real Decret 555/2020 de 5 de juny acorda la sisena pròrroga de l’estat 
d’alarma decretat pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març, per a la gestió de la situació 
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  
 
Atès que aquesta sisena pròrroga s’estendrà fins a les 0 hores del dia 21 de juny de 
2020. 
 



 

En relació a l’expedient SG012020000013 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l’alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Queda justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica 
excepcionalment que la sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament prevista pel dia 
18 de juny a les vuit del matí se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin.  
 
La normativa que regirà la sessió serà la prevista en el decret de l’alcaldia de data 5 de 
juny de 2020.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

2. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre, 
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

3. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions 
que ha mantingut des de la darrera Junta de Govern, celebrada el dia 11 de juny: 
 

- El divendres dia 12 va assistir a la Junta del SIGMA. Posteriorment es va reunir 
en format de videoconferència amb el Sr. Albert Civit, Director d’Incasol. 
 

- El dilluns dia 15 de juny va participar de la Junta Directiva i posteriorment de 
l’Assemblea d’Innovac que es va celebrar telemàticament. 
 

- El dimarts dia 16 va assistir de manera virtual a la reunió ordinària del Gabinet 
Territorial de Coordinació d’emergències i posteriorment va participar d’una 
reunió convocada pel director dels Serveis Territorials   d’Educació Girona que 
també es va fer telemàticament. A la tarda va presidir la Junta General de 
DINAMIG. 
 

- El dimecres dia 17 va assistir al Consell d’Alcaldes sobre les mesures de 
desconfinament de la COVID i posteriorment va presidir la Junta del CASG que 
es va fer telemàticament. 

 
 
4. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins 

oficials 
 
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 



 
 
 

 
5.1. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 
 
Núm. de referència : X2020020022     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000017 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
AGRUPACIO DE LES PERSONES SORDES DE LA GARROTXA amb  NIF: G1708910-
3 per un import de 1550 euros, amb càrrec a la partida 20.600.231.480006 
SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20600  231  480006 1550 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.2. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
 
 

Núm. de referència : X2020020034     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000018 I vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO DE DISCAPACITATS COMARQUES GIRONINES amb  NIF: G1763566-
5 per un import de 800 euros, amb càrrec a la partida 20.600.231.480006 
SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20600  231  480006 800 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5.3. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
 

Núm. de referència : X2020020036     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000019 I vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
INTEGRA ASSOCIACIO DE DISCAPACITATS INTEL.LECTUALS amb  NIF: 
G1703544-5 per un import de 3500 euros, amb càrrec a la partida 20.600.231.480006 
SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20600  231  480006 3500 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.4. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
 
 

Núm. de referència : X2020020037     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000020 I vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO DE MINUSVALIDS FISICS ASSOCIATS amb  NIF: G1705320-8 per un 
import de 3350 euros, amb càrrec a la partida 20.600.231.480006 SUBVENCIONS 
ACCIÓ SOCIAL. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20600  231  480006 3350 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5.5. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
 
 

Núm. de referència : X2020020090     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000021 d vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO GRUP DE DIALEG INTERRELIGIOS D'OLOT amb  NIF: G5519459-1 per 
un import de 1300 euros, amb càrrec a la partida 20.600.231.480006 SUBVENCIONS 
ACCIÓ SOCIAL. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20600  231  480006 1300 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.6. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
 
 

Núm. de referència : X2020020091     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000022 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO EL PARAIGUA amb  NIF: G5515722-6 per un import de 1300 euros, amb 
càrrec a la partida 20.600.231.480006 SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL. 
 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20600  231  480006 1300 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5.7. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
 
 

Núm. de referència : X2020020092     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000023  I vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
CARITAS DIOCESANA DE GIRONA amb  NIF: R1700016-G per un import de 2400 
euros, amb càrrec a la partida 20.600.231.480006 SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20600  231  480006 2400 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.8. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
 
 

Núm. de referència : X2020020094     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000024 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ATHENA. FOMENT PER A L'ESPERIT EMP. I OCUP. AMB ACOM. ARTS 
ESCENIQUES amb  NIF: G5528355-0 per un import de 1200 euros, amb càrrec a la 
partida 20.600.231.480006 SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL. 
 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20600  231  480006 1200 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5.9. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
 
 

Núm. de referència : X2020020095     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000025 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE PERSONES AMB TEA DE LA GARROTXA amb  NIF: 
G5531527-9 per un import de 1600 euros, amb càrrec a la partida 20.600.231.480006 
SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20600  231  480006 1600 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.10. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
 
 

Núm. de referència : X2020020106     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000026 I vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIÓ PASTA DE SAL amb  NIF: G5530221-0 per un import de 550 euros, amb 
càrrec a la partida 20.600.231.480006 SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL. 
 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20600  231  480006 550 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5.11. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
 
 

Núm. de referència : X2020020107     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000027 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIÓ BANC DEL TEMPS DE LA GARROTXA "BATEGA" amb  NIF: G5515982-
6 per un import de 182 euros, amb càrrec a la partida 20.600.231.480006 
SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20600  231  480006 182 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5.12. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 
 
 

Núm. de referència : X2020020109     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000029 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat MANS 
PER L'ACCIO SOLIDARIA amb  NIF: G6196296-5 per un import de 900 euros, amb 
càrrec a la partida 20.600.231.480006 SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20600  231  480006 900 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6.1. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS VEÏNALS 

 
 
 

Núm. de referència : X2020019768     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000002 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO DE PROPIETARIS I VEÏNS DE VIVENDES GARROTXA amb  NIF: 
G5512836-7 per un import de 1100 euros, amb càrrec a la partida 20.160.924.480003 
SUBVENCIONS BARRIS. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20160  924  480003 1100 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 



 

6.2. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS VEÏNALS 

 
 
 

Núm. de referència : X2020019776     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO DE VEINS BONAVISTA amb  NIF: G1725971-4 per un import de 6500 
euros, amb càrrec a la partida 20.160.924.480003 SUBVENCIONS BARRIS. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20160  924  480003 6500 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6.3. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS VEÏNALS 

 
 
 

Núm. de referència : X2020019778     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000004 i  vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO DE VEÏNS BARRI DE LA CAIXA amb  NIF: G1728741-8 per un import de 
4000 euros, amb càrrec a la partida 20.160.924.480003 SUBVENCIONS BARRIS. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20160  924  480003 4000 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.4. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS VEÏNALS 

 
 
 

Núm. de referència : X2020019868     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000005 I vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOC.VEINS DEL BARRI DE LES PLANOTES amb  NIF: G1766561-3 per un import 
de 2600 euros, amb càrrec a la partida 20.160.924.480003 SUBVENCIONS BARRIS. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20160  924  480003 2600 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6.5. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS VEÏNALS 

 
 
 

Núm. de referència : X2020019874     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000006  I vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO DE VEINS PLA DE DALT "EL CASSES" amb  NIF: G1729627-8 per un 
import de 2400 euros, amb càrrec a la partida 20.160.924.480003 SUBVENCIONS 
BARRIS. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20160  924  480003 2400 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 



 

6.6. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS VEÏNALS 

 
 
 

Núm. de referència : X2020019875     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000007 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO DE VEÏNS DE MONTOLIVET amb  NIF: G1725456-6 per un import de 
3200 euros, amb càrrec a la partida 20.160.924.480003 SUBVENCIONS BARRIS. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20160  924  480003 3200 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6.7. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS VEÏNALS 

 
 
 

Núm. de referència : X2020019876     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000008 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO DE VEINS BARRI DEL MORROT-PLA DE BAIX amb  NIF: G1731232-3 
per un import de 3300 euros, amb càrrec a la partida 20.160.924.480003 
SUBVENCIONS BARRIS. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20160  924  480003 3300 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.8. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS VEÏNALS 

 
 
 

Núm. de referència : X2020019878     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000009 I  vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO DE VEINS DEL BARRI DE PEQUIN amb  NIF: G1731585-4 per un import 
de 3500 euros, amb càrrec a la partida 20.160.924.480003 SUBVENCIONS BARRIS. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20160  924  480003 3500 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 

6.9. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS VEÏNALS 



 
 
 

 
 
 

Núm. de referència : X2020019905     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000010 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO VEINS MASBERNAT I SANT CRISTOFOR amb  NIF: G1722830-5 per 
un import de 500 euros, amb càrrec a la partida 20.160.924.480003 SUBVENCIONS 
BARRIS. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20160  924  480003 500 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 

6.10. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS VEÏNALS 



 

 
 
 

Núm. de referència : X2020019909     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000011 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO VEINS BARRI ST. MIQUEL amb  NIF: G1714595-4 per un import de 2800 
euros, amb càrrec a la partida 20.160.924.480003 SUBVENCIONS BARRIS. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20160  924  480003 2800 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 

6.11. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS VEÏNALS 

 



 
 
 

 
 

Núm. de referència : X2020019917     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000012 i  vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO DE VEINS SANT ROC amb  NIF: G1704165-8 per un import de 4300 
euros, amb càrrec a la partida 20.160.924.480003 SUBVENCIONS BARRIS. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20160  924  480003 4300 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 

6.12. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS VEÏNALS 

 
 
 



 

Núm. de referència : X2020019919     
 
 
En relació a l’expedient SBS22020000013 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO DE VEINS DE SANT FRANCESC amb  NIF: G1726774-1 per un import 

de 2500 euros, amb càrrec a la partida 20.160.924.480003 SUBVENCIONS BARRIS 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20160  924  480003 2500 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 

6.13. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS VEÏNALS 

 
 
 

Núm. de referència : X2020019921     



 
 
 

 
 
En relació a l’expedient SBS22020000014 I vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL XIPRER amb  NIF: G5510743-7 per un import de 900 
euros, amb càrrec a la partida 20.160.924.480003 SUBVENCIONS BARRIS 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20160  924  480003 900 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 

6.14. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS VEÏNALS 

 
 
 

Núm. de referència : X2020019937     
 



 

 
En relació a l’expedient SBS22020000015 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO DE VEINS, PROPIETARIS I COMERCIANTS DEL FIRAL D'OLOT amb  
NIF: G1779317-5 per un import de 1250 euros, amb càrrec a la partida 
20.160.924.480003 SUBVENCIONS BARRIS 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20160  924  480003 1250 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 

6.15. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS VEÏNALS 

 
 
 

Núm. de referència : X2020019942     
 
 



 
 
 

En relació a l’expedient SBS22020000016 I vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIÓ DE VEINS DEL BARRI DELS DESEMPARATS amb  NIF: G1755046-8 

per un import de 2200 euros, amb càrrec a la partida 20.160.924.480003 

SUBVENCIONS BARRIS. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20160  924  480003 2200 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 

6.16. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS VEÏNALS 

 
 
 

Núm. de referència : X2020020145     
 
 



 

En relació a l’expedient SBS22020000037 I vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE L'HOSTAL DEL SOL D'OLOT amb  NIF: 
G5522587-4 per un import de 1000 euros, amb càrrec a la partida 20.160.924.480003 
SUBVENCIONS BARRIS. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20160  924  480003 1000 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Núm. de referència : X2020020108     
 
 



 
 
 

En relació a l’expedient SBS22020000028 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
EDUCACIO SOLIDARIA amb  NIF: G6175436-2 per un import de 3000 euros, amb 
càrrec a la partida 20.600.231.480043 SUBVENCIONS COOPERACIÓ. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200230  Despeses 20600  231  480043 3000 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Núm. de referència : X2020020128     
 
 



 

En relació a l’expedient SBS22020000031 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO DE DONES SUBSAHARIANES DE LA GARROTXA "YAGARU" amb  
NIF: G1778439-8 per un import de 3300 euros, amb càrrec a la partida 
20.600.231.480043 SUBVENCIONS COOPERACIÓ. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20600  231  480043 3300 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Núm. de referència : X2020020131     
 
 



 
 
 

En relació a l’expedient SBS22020000032  ivist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIÓ D'OLOTINES I OLOTINS PER A LA CONVIVÈNCIA amb  NIF: 
G5518746-2 per un import de 2400 euros, amb càrrec a la partida 20.600.231.480043 
SUBVENCIONS COOPERACIÓ 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20600  231  480043 2400 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Núm. de referència : X2020020133     
 
 



 

En relació a l’expedient SBS22020000033 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
FUNDACIO NZURI DAIMA amb  NIF: G5514619-5 per un import de 2000 euros, amb 
càrrec a la partida 20.600.231.480043 SUBVENCIONS COOPERACIÓ. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20600  231  480043 2000 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Núm. de referència : X2020020137     
 
 



 
 
 

En relació a l’expedient SBS22020000034 I vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO SOMARA amb  NIF: G5530926-4 per un import de 1700 euros, amb 
càrrec a la partida 20.600.231.480043 SUBVENCIONS COOPERACIO. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20600  231  480043 1700 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Núm. de referència : X2020020139     
 
 



 

En relació a l’expedient SBS22020000035 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO HEALTH US NEPAL amb  NIF: G5530130-3 per un import de 1400 euros, 
amb càrrec a la partida 20.600.231.480043 SUBVENCIONS COOPERACIÓ. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26  de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20600  231  480043 1400 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Núm. de referència : X2020020142     
 
 



 
 
 

En relació a l’expedient SBS22020000036 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO DE COOPERACIO PER AL DESENVOLUPAMENT DE BANTANDICORI 
amb  NIF: G1789072-4 per un import de 2700 euros, amb càrrec a la partida 
20.600.231.480043 SUBVENCIONS COOPERACIÓ. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20160  924  480003 1000 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 

8.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
 
 
 

Núm. de referència : X2020020111     
 
 



 

En relació a l’expedient SBS22020000030 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’ 
entitat CRUZ ROJA ESPAÑOLA amb  NIF: Q2866001-G per un import de 15000 euros, 
amb càrrec a la partida 20.600.231.480007 CONVENI CREU ROJA. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20600  231  480007 15000 CONVENI CREU ROJA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 

D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT D'OLOT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE CLAU, PER ALS CURSOS DEL 2020-2021 AL 2023-2024 

 
 

Núm. de referència : X2020020256     
 



 
 
 

Atès que la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, a l’article 131, d’acord amb l’article 149.1.30 de la Constitució, estableix un 
règim de competència compartida en la programació de l’ensenyament, la seva definició 
i l’avaluació general del sistema educatiu, en allò referent als ensenyaments obligatoris 
que condueixen a l’obtenció d’un títol acadèmic amb validesa a tot l’Estat. 
 
Atès que per part de l’administració autonòmica li correspon a aquesta l’exercici de les 
facultats derivades de la distribució de competències prevista a la norma constitucional 
i recollida a l’Estatut en matèria d’ensenyament. El Departament d'Educació actua en el 
seu àmbit de competències determinat pels decrets de creació, denominació i 
determinació de l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya (Decret 1/2018, de 19 de maig, i Decret 258/2018, de 4 de 
desembre, de modificació). 
 
Atès que el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya, a l’article 71 regula les activitats 
complementàries i disposa que per a la gestió dels seus interessos, el municipi també 
pot exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques 
i, en particular, les relatives, entre d’altres, a l’educació. 
 
Atès que l’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre  
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i 
l’Ajuntament d'Olot per al desenvolupament del projecte Clau, el qual representa una 
mesura d’atenció educativa addicional en l’etapa de secundària, que comporta la 
realització d’activitats pràctiques fora del recinte escolar. 
 
En relació a l’expedient ED032020000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegat d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament d’Olot per el 
desenvolupament del projecte CLAU, per els cursos 2020-2021 al 2023-2024 
 
 
Segon.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa per 
l’Ajuntament 
 
Tercer.- Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura, i amb efectes 
des del dia 1 de setembre de 2020 fins al 31 d’agost de 2024 i amb possibilitat de 
pròrroga. La pròrroga es materialitzarà, per mitjà d’una addenda, prèviament a la 
finalització de la vigència d’aquest conveni. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 

10.1. - ASSOC. CULTUR. LA QUIMICA-CONVENI CULTURA 2020 
 



 

 
 

Núm. de referència : X2020010027     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000003 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO CULTURAL LA QUIMICA amb  NIF: G5510100-0 per un import de 20000 
euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200200  Despeses 20400  334  480020 20000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 010 008 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 

10.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020010029     
 
 



 
 
 

En relació a l’expedient SIC22020000004 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ESCOLA DE DANSA FOLKLORICA DE LA GARROTXA - ESBART OLOT amb  NIF: 
G1734797-2 per un import de 4000 euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20400  334  480020 4000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 013 008 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 

10.3. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020010030     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000005 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 



 

  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ORFEÓ POPULAR OLOTÍ amb  NIF: G1712726-7 per un import de 10000 euros, amb 
càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20400  334  480020 10000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 013 008 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 

10.4. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020010032     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000007 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  



 
 
 

 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat AMICS 
DE L'ALTA GARROTXA amb  NIF: G1734875-6 per un import de 300 euros, amb càrrec 
a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20400  334  480020 300 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 032 070 065 005 008 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.5. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020010122     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000008 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 



 

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO DE MUSICS I INTERPRETS D'OLOT I COMARCA amb  NIF: G1729324-
2 per un import de 7500 euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

  Despeses 20400  334  480020 7500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 010 008 

 
 

S’aprova per unanimitat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.6. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020010472     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000009 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 



 
 
 

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO AMBIT SANT LLUC amb  NIF: G5526239-8 per un import de 10000 euros, 
amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20400  334  480020 10000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 032 070 065 053 008 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.7. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020010476     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000011 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 



 

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO AULES DE DIFUSIO CULTURAL GARROTXA - ACUGA amb  NIF: 
G1749713-2 per un import de 1600 euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20400  334  480020 1600 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 032 070 065 014 010 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 

10.8. - ALBA ASSOC. DONES GARROTXA - CONVENI CULTURA 2020 
 
 
 

Núm. de referència : X2020010478     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000012 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 



 
 
 

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO DE DONES GARROTXA -ALBA- amb  NIF: G1734131-4 per un import 
de 1500 euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS 
ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

  Despeses 20400  334  480020 1500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 032 070 065 056 010 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.9. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020012509     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000017 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 



 

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIÓ CORAL POLIGALA amb  NIF: G5534097-0 per un import de 700 euros, 
amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20400  334  480020 700 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 009 008 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.10. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020012510     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000018 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 



 
 
 

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
CORAL CROSCAT amb  NIF: V1729715-1 per un import de 3000 euros, amb càrrec a 
la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 009 008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.11. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020012512     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000020 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 



 

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO CULTURAL CINE CLUB OLOT amb  NIF: G1735794-8 per un import de 
6000 euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220 %subvencio% Despeses 20400  334  480020 6000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 004 008 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.12. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020012513     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000021 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 



 
 
 

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO CULTURAL D'AMICS DE SANT ESTEVE I DEL SANTUARI DEL TURA 
amb  NIF: G5526253-9 per un import de 5500 euros, amb càrrec a la partida 
20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20400  334  480020 5500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 032 070 065 006 008 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 

10.13. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020012515     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000023 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 



 

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
CANTABILE COR DE CAMBRA amb  NIF: G1760518-9 per un import de 3000 euros, 
amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220 %Activitats% Despeses 20400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 009 008 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 

10.14. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020012516     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000024 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 



 
 
 

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
PENYA CARNAVALESCA "ELS MARRINXOS" amb  NIF: G1761955-2 per un import 
de 2000 euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS 
ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20400  334  480020 2000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 013 008 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.15. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020012597     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000026 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 



 

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO GOSPEL DE LA GARROTXA amb  NIF: G5515881-0 per un import de 
1500 euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20400  334  480020 1500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 010 008 

 
 

S’aprova per unanimitat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.16. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020012598     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000027 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 



 
 
 

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO UNITS PEL CAVALL DE LA GARROTXA amb  NIF: G1797919-6 per un 
import de 2000 euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS 
ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20400  334  480020 2000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 013 008 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.17. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020012599     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000028 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 



 

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO AMICS DEL TREN OLOT-GIRONA (ASAMTOG) amb  NIF: G1761413-2 
per un import de 3000 euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 032 070 065 006 008 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.18. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020012602     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000031 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 



 
 
 

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO OFOLK - BALL A LA PLAÇA amb  NIF: G5511228-8 per un import de 
3000 euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 031 070 065 011 008 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.19. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020015706     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000035 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 



 

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO PRO GAT GARROTXA amb  NIF: G5527271-0 per un import de 5000 
euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20400  334  480020 5000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 999 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 

10.20. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020016517     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000039 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 



 
 
 

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
XERRICS D'OLOT  COLLA CASTELLERA DE LA GARROTXA  amb  NIF: G17703455 
per un import de 2500 euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220 %Activitats% Despeses 20400  334  480020 2500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 006 008 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.21. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020017133     
 
 
En relació a l’expedient SIC22020000041 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 



 

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
CERCLE EURAM DE LA GARROTXA amb  NIF: G5512884-7 per un import de 6000 
euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

 %sUBVENCIONS% Despeses 20400  334  480020 6000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 014 008 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 

11.1. - CONDONAR EL COBRAMENT DEL CÀNON PER A L'EXPLOTACIÓ DEL 
BAR RESTAURANT DELS CAMPS DE FUTBOL DEL MORROT. 

 
 
 

Núm. de referència : X2020020641     
 
 
 
Antecedents  
 
Atès que la Junta de Govern Local de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot 
(IMELO) de data 18 d’abril de 2017 va acordar adjudicar l’explotació del bar restaurant 



 
 
 

situat en els camps de futbol del Morrot a la senyora Yolanda Pujiula Guardiola amb NIF 
núm. ****  
 
En el mateix acord s’establia un cànon de tres-cents setanta-cinc euros (375,00 €) 
mensuals.  
 
Vist que en el contracte s’establia que la durada de la concessió en quatre anys, que es 
podien prorrogar de forma expressa i acordada entre les parts per 2 anys més, d’any en 
any, fins a un màxim de 6 anys. 
 
Atès que la concessió té la naturalesa jurídica de concessió d’ús privatiu de béns de 
domini públic, i que segons la clàusula 15.2 del plec de clàusules administratives, 
aquesta concessió administrativa d’ús privatiu s’atorga a risc d’una major onerositat i 
ventura d’un major benefici del concessionari. 
 
Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat de alarma per 
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por la COVID-19; que establia, 
entre d’altres, diverses mesures de contenció que suspenien l’obertura al públic de 
locals i establiments −excepte casos determinats−, i restringien l’activitat comercial.  
 
Atès que la declaració de l'estat d'alarma ha suposat que l'explotació de l'activitat abans 
referida no s’hagi pogut realitzar amb motiu de les determinacions de el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, i que atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de treballar per 
tal de mitigar l’impacte social i econòmic de la pandèmia i ajudar a ciutadans, 
microempreses, autònoms i pimes davant d’aquesta greu situació, es va acordar 
mitjançant resolució de l’alcaldia: SUSPENDRE PROVISIONALMENT el cobrament del 
cànon de l’explotació del bar restaurant situat en els camps de futbol del Morrot, el 
concessionari del qual n’és la Sra. YOLANDA PUJIULA GUARDIOLA amb NIF ****. 
  
Atès que la suspensió de l’obertura d’establiments comercials ha durat des del 14 de 
març fins al 17 de maig ambdós inclosos, data en que el nostre municipi va entrar en la 
fase 1 del desconfinament   i Segons l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, art. 10.1, 
podran procedir a la reobertura al públic tots els establiments i locals comercials 
minoristes i d'activitats de serveis professionals que haguessin suspès la seva activitat, 
en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va decretar l’Estat 
d’Alarma, sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 
m2 i amb efectes del 18 de maig. 
 
 
Fonaments jurídics: 
  
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  
 
Ordre SND 339/2020 de 9 de maig, art. 10.1 reobertura establiments i locals comercials 
minoristes i activitats de serveis professionals 
 
 



 

En relació a l’expedient SP012020000004 de condonació del cobrament del cànon al 
bar restaurant situat en els camps de futbol del Morrot, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- CONDONAR el cobrament del cànon des del 14 de març fins el 17 de maig 
ambdós inclosos  en motiu de la situació de crisis sanitària  ocasionada per la COVID-
19 
 
Segon.- DONAR DE BAIXA els següents ebuts: 
 

2020-CA-800014/02 . . . . .   YOLANDA PUJIULA GUARDIOLA  . . . .    375,00.-€ 
2020-CA-800014/05 . . . . .   YOLANDA PUJIULA GUARDIOLA  . . . .    220,04.-€ 
2020-CA-800045/01 . . . . .   YOLANDA PUJIULA GUARDIOLA  . . . .    220,41.-€ 

 
Tercer.- Donar compte d’aquests acords al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que 
se celebri. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 

12.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX 20/15 
 
 
 

Núm. de referència : X2020020859     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000042 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: 
 
DECRETO 
 
Aprovar la relació d’obligacions de despeses annex número 20/15 per un import total de 
402.674,26 euros. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200240  Despeses 99999 402674.26 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

13.1. - APROVAR LA REVISIÓ DE COL.LABORACIÓ EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA 
ENTRE L'AGENCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT D'OLOT 



 
 
 

 
Núm. de referència : X2020020856     
 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada  
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Aprovar la revisió del conveni de col·laboració en matèria Tributària entre l’Agencia 
Tributària de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, aprovat en sessió plenària de 20/02/2020. 
 
2.- Facultar a l’Alcalde per a proposar els membres de l’Ajuntament que han de formar 
part de la Comissió de seguiment que es preveu a l’article 7 de l’esmentat conveni. 
 
3.- Delegar a la Comissió de seguiment la decisió sobre les actuacions que es puguin 
desenvolupar en el marc del conveni subscrit, tant a nivell d’informació com de 
temporalitat. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

14.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA 

A LA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2020001751     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. ****  en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública i atesos els 
següents  
 

(i) ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 10 de desembre de 2019 (Registre General, núm. 
E2019023164/10-12-2019), la Sra. ****  va formular reclamació patrimonial, de quantitat 
indeterminada, pels danys ocasionats per una caiguda, el dia 7 de desembre de 2019, 
a les 12:45 hores, quan caminava pel passatge Colon en direcció a passatge Cor de 
Maria i, a l’alçada de l’última biga, va relliscar degut al mal estat del paviment que estava 
humit. Arran d’aquests fets es va entregirar el turmell dret i la caiguda va ocasionar-li 
dolors al canell dret. A l’escrit s’assenyala que va haver de ser atesa a l’hospital; que li 
van haver d’immobilitzar el peu i que ha estat de baixa laboral durant tres setmanes per 
un esquinç de segon grau; la qual cosa li ha ocasionat despeses laborals i 
farmacèutiques. A la petició s’hi acompanya: un informe d’alta d’urgències de l’Hospital 
d’Olot, de data 7 de desembre de 2019 (núm. assistència 1444352); un comunicat mèdic 
de baixa d’incapacitat laboral de data 9 de desembre de 2019; i una factura de despeses 
farmacèutiques de data 7 de desembre de 2019, de 33,17 euros. En data 8 de juny de 
2020 s’han aportat diverses fotografies (7) del lloc de l’accident. 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 21 de gener de 2020 
s’assenyala que consultats els arxius de la Policia Municipal no els consta coneixement 



 

de la caiguda que manifesta haver patit la Sra. ****, el dia 7 de desembre de 2019, al 
passatge Colon. 
 
Tercer.- En informe del cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 10 de 
març de 2020 s’assenyala que una vegada inspeccionada es pot afirmar que la zona a 
l’entorn del passatge Colon es troba en bon estat en tota la zona pavimentada i que 
compleix els estàndards que marquen les normatives de via pública; per la qual cosa es 
pot concloure que al moment de l’incident també es trobava en condicions per a la seva 
utilització.  
 

Sección 1.02 FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”. 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 



 
 
 

especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys patits per la Sra. ****  són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident ni en tingués coneixement de manera immediata, 
no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per la part reclamant, alhora que 
dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va produir aquest accident. En aquest 
cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i certa dels 
fets que es relaten.  
 
En primer lloc cal assenyalar que el paviment del passatge Colon compleixen totes i 
cadascuna de les normatives sectorials específicament aplicables, tant pel que fa a la 
pavimentació com a la resta d’elements propis d’una zona de pas de vianants.  
 
Les fotografies aportades a la reclamació per la Sra. **** ofereixen una visió d’un pas 
per a vianants que no presenta desperfectes ni desnivells que suposin cap risc pels 
vianants, sinó que es pot apreciar que es troba en bon estat de conservació. 
 
El paviment del passatge Colon és uniforme, sense desnivells ni grans desperfectes i 
presenta un estat de conservació raonable, que s’adequa als estàndards exigibles a una 
administració pública responsable del manteniment de la via pública, d’acord amb els 
articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril. 
A les fotografies aportades per la part reclamant no apareixen irregularitats d’entitat 
suficient per a constituir un risc per a les persones quan transiten per aquell passatge. 
D’aquí que pugui afirmar-se que, a plena llum del dia, el passatge Colon és un pas per 
a vianants fàcilment transitable amb un nivell d’atenció mínim, segons els cànons socials 
imperants, tal i com s’apunta en l’informe del director de l’Àrea de Territori de 10 de març 
de 2020. 
 
Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi 
a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12020000004 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 

RESOLC 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. ****  pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i 
el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 



 

14.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA A LA 

VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2020005984     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. ****  en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública i atesos els 
següents  
 

(i) ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 5 de febrer de 2020 (Registre General, núm. E2020002267/06-
02-2020), el Sr. ****  va formular reclamació patrimonial, de quantitat indeterminada, pels 
danys ocasionats per una caiguda, el dia 4 de febrer de 2020, quan feia “footing” a la 
carretera de la Canya, davant de “Fundiciones Olotenses”, i va ensopegar amb una 
protrusió al paviment de la vorera, provocant-li lesions a les mans, a l’espatlla i a les 
costelles i danys al pantaló, a la samarreta i a la polsera amb xip del gimnàs. A la petició 
s’hi acompanya: un informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 5 de febrer 
de 2020 (núm. assistència 1456423); i diverses fotografies de les lesions físiques (2), 
dels danys materials (1) i del lloc de l’accident (3). 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 14 de febrer de 2020 
s’assenyala que consultats els arxius de la Policia Municipal no els consta coneixement 
de la caiguda que manifesta haver patit el Sr. ****, el dia 4 de febrer de 2020, a la 
carretera de la Canya. 
 
Tercer.- En informe del cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 10 de 
març de 2020 s’assenyala que una vegada inspeccionada es pot afirmar que a la zona 
a l’entorn de la carretera de la Canya les voreres es troben en bon estat en tota la zona 
pavimentada i que compleixen els estàndards que marquen les normatives de via 
pública; per la qual cosa es pot concloure que al moment de l’incident també es trobaven 
en condicions per a la seva utilització.  
 

Sección 1.03 FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 



 
 
 

 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys patits pel Sr. ****  són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident ni en tingués coneixement de manera immediata, 
no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per la part reclamant, alhora que 
dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va produir aquest accident. En aquest 
cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i certa dels 
fets que es relaten.  
 
En primer lloc cal assenyalar que les voreres de la carretera de la Canya compleixen 
totes i cadascuna de les normatives sectorials específicament aplicables, tant pel que fa 
a la pavimentació com a la resta d’elements propis d’una zona de pas de vianants.  
 
Les fotografies aportades en la reclamació pel Sr. **** ofereixen una visió de detall (tres 
fotos) del paviment de la vorera de la carretera de la Canya. En aquestes fotografies 
s’observa que el paviment de la vorera de la carretera de la Canya és suficientment 
uniforme, sense desnivells ni grans desperfectes i presenta un estat de conservació 
raonable, que s’adequa als estàndards exigibles a una administració pública 
responsable del manteniment de la via pública, d’acord amb els articles 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril. A les fotografies no 
apareixen irregularitats d’entitat suficient per a constituir un risc pels vianants quan, a 
plena llum del dia, transiten per aquella zona.  
 



 

En conseqüència el paviment de la vorera de la carretera de la Canya no sols no 
representa cap perill per al pas normal dels vianants, sinó que resulta fàcilment 
transitable amb un nivell d’atenció mínim, segons els cànons socials imperants, tal i com 
s’apunta en l’informe del director de l’Àrea de Territori de 10 de març de 2020. 
 
Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi 
a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12020000005 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 

RESOLC 
 
DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. ****  pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i 
el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

14.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA 

A LA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2020005985     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública i atesos els 
següents  
 

(i) ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 3 de febrer de 2020 (Registre General, núm. E2020001981/03-
02-2020), la Sra. ****  va formular reclamació patrimonial, de quantitat indeterminada, 
pels danys ocasionats per una caiguda, el dia 3 de febrer de 2020, entre les 10 i les 
10:30 hores, quan caminava pel passeig de Barcelona, a l’alçada del local de Mapfre, 
per culpa de l’estat de la vorera. A la petició s’hi acompanya: un informe mèdic de data 
3 de febrer de 2020, del doctor ****; i diverses fotografies de les lesions físiques (2) i del 
lloc de l’accident (3). En escrit de data 17 de febrer de 2020 (Registre General, núm. 
E2020002850/17-02-2020), la Sra. **** quantifica la seva reclamació patrimonial en 
1.500 euros. 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 5 de març de 2020 
s’assenyala que consultats els arxius de la Policia Municipal no els consta coneixement 



 
 
 

de la caiguda que manifesta haver patit la Sra. ****, el dia 3 de febrer de 2020, al passeig 
de Barcelona. 
 
Tercer.- En informe del cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 12 de 
març de 2020 s’assenyala que una vegada inspeccionada es pot afirmar que a la zona 
a l’entorn del passeig de Barcelona les voreres es troben en bon estat en tota la zona 
pavimentada i que compleixen els estàndards que marquen les normatives de via 
pública; per la qual cosa es pot concloure que al moment de l’incident també es trobaven 
en condicions per a la seva utilització.  
 

Sección 1.04 FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 



 

especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys patits per la Sra. ****  són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident ni en tingués coneixement de manera immediata, 
no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per la part reclamant, alhora que 
dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va produir aquest accident. En aquest 
cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i certa dels 
fets que es relaten.  
 
En primer lloc cal assenyalar que les voreres del passeig de Barcelona compleixen totes 
i cadascuna de les normatives sectorials específicament aplicables, tant pel que fa a la 
pavimentació com a la resta d’elements propis d’una zona de pas de vianants.  
 
Les fotografies aportades en la reclamació per la Sra. **** ofereixen una visió de detall 
(tres fotos) del paviment de la vorera del passeig de Barcelona. En aquestes fotografies 
s’observa que el paviment de la vorera del passeig de Barcelona és suficientment 
uniforme, sense desnivells ni grans desperfectes i presenta un estat de conservació 
raonable, que s’adequa als estàndards exigibles a una administració pública 
responsable del manteniment de la via pública, d’acord amb els articles 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril. A les fotografies no 
apareixen irregularitats d’entitat suficient per a constituir un risc pels vianants quan, a 
plena llum del dia, transiten per aquella zona.  
 
En conseqüència el paviment de la vorera del passeig de Barcelona no sols no 
representa cap perill per al pas normal dels vianants, sinó que resulta fàcilment 
transitable amb un nivell d’atenció mínim, segons els cànons socials imperants, tal i com 
s’apunta en l’informe del director de l’Àrea de Territori de 12 de març de 2020. 
 
Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi 
a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12020000006 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 

RESOLC 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. ****  pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i 
el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
S’aprova per unanimitat 
 



 
 
 

14.4. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PELS DANYS OCASIONATS PER INUNDACIÓ A 

UN LOCAL COMERCIAL. 
 
Núm. de referència : X2020008740     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionat per una inundació d’un local comercial i atesos 
els següents  
 

(i) ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 22 de gener de 2020 (Registre General, núm. 
E202020001402/22-01-2020), la Sra. ****  va formular reclamació patrimonial, de 
quantitat indeterminada, contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per la 
inundació dels baixos del local comercial situat al núm. 47 del passeig de l’escultor 
Miquel Blay, on hi ha l’empresa “Anglès Montse, SC Network 2008 SL”, degut a les fortes 
pluges caigudes el dia 21 de gener de 2020. A la instància s’assenyala que la inundació 
pot haver estat provocada per la mala impermeabilització de les obres de remodelació 
del passeig de l’escultor Miquel Blay (Firal d’Olot). A la petició s’hi acompanya un 
fotografia de detall de l’entrada del local. 
 
Segon.- En informe del cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 12 de 
març de 2020 s’assenyala que una vegada inspeccionada es pot afirmar que la zona a 
l’entorn del passeig d’en Blay es troba en bon estat en tota la zona pavimentada i que 
compleix els estàndards que marquen les normatives de via pública. També s’assenyala 
que l’esglaó d’entrada a l’edifici al tenir poc desnivell sumat a l’acumulació d’aigua de la 
tempesta per l’escorrentia del carrer de baixada del Firal, provoca aquesta filtració que 
se solucionaria augmentant el desnivell de l’esglaó. 
 

Sección 1.05 FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 



 

assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic; és a dir, esdevé 
imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part reclamant és conseqüència 
del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en relació directa, immediata i 
exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que pugui interferir alterant el 
nexe causal. 
 
En el present cas, a la vista de l’informe del cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament 
d’Olot, s’evidencia que els danys no són imputables a una mala impermeabilització de 
les obres de remodelació del passeig de l’escultor Miquel Blay (Firal d’Olot), sinó al poc 
desnivell de l’esglaó d’entrada a l’edifici del núm. 47 d’aquest passeig. Aquest defecte 
de construcció de l’edifici es resoldria, tal i com s’apunta en l’informe, augmentant el 
desnivell de l’esglaó. La fotografia de l’entrada del local aportada per la part reclamant 
confirma les conclusions dels serveis tècnics municipals. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12020000009 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 

RESOLC 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. ****  pels danys ocasionats per una 
inundació dels baixos del local comercial situat al núm. 47 del passeig de l’escultor 
Miquel Blay, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i el 
funcionament dels serveis públics municipals. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 



 
 
 

15.1. - APROVACIÓ CÀNON EXPLOTACIÓ APARCAMENT SUBTERRANI DE LA 
PLAÇA HOSPITAL ANY 2020 

 
 

Núm. de referència : X2020020122     

 
L’Ajuntament Ple de data 18 de març de 1999 va adjudicar al Sr. **** el contracte de 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça Hospital per un termini de 
50 anys.  
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 21 de març de 2002 va cedir a favor de 
l’empresa GUMIN, SL amb NIF B17154600 els drets i obligacions dimanants del 
contracte esmentat.  
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2016 va autoritzar la 
cessió de la concessió de l’aparcament subterrani de la Plaça Mercat del qual és titular 
“Rubau Tarrés, SAU” a favor de l’empresa “Gumin,SL; així mateix va unificar les dues 
concessions (aparcament plaça Mercat o aparcament plaça Hospital) amb la 
denominació :”concessió per a l’explotació de l’aparcament subterrani del Mercat d’Olot 
“ i va aprovar les condicions reguladores que regeixen l’explotació dels dos 
aparcaments, entre les quals el cànon municipal que des del 20/03/2019 a 19/03/2024 
s’estableix en 48,08 €/plaça/any.  
 
Atès l’informe tècnic de data 20 de novembre de 2015 el número de places de 
l’aparcament subterrani del Mercat d’Olot és de 59 places. 
  
Vist l’expedient administratiu núm: CC012020000201 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Requerir a l’empresa GUMIN, SL amb NIF B17154600 per tal que d’acord amb 
el contracte signat i els antecedents descrits, procedeixi a la liquidació del cànon anual 
de l’aparcament subterrani del Mercat d’Olot (plaça Hospital), corresponent al termini 
des del 20 de març de 2020 al 19 de març de 2021 segons:  
 
-Any 2020: 48,08 € plaça/any x59 places.......................................2.836,75 €  
 
Segon.- L’import esmentat s’ingressarà a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en el termini 
màxim de vint dies naturals a comptar des de la data de recepció d’aquest acord.  
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

15.2. - CONDONAR EL PAGAMENT DEL SUBARRENDAMENT DEL LOCAL DEL 
CARRER  SASTRES NÚM. 14 BAIXOS  EN EL MARC DEL PROJECTE "EL 

TALLER DELS SASTRES" . PROJECTE" TALLER 1/30" 
 
 

Núm. de referència : X2018037061     
 



 

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, de data 29 de novembre de 2018, de 
contractació en règim de subarrendament a la Sra.Georgina Artigas Busquets, del local 
situat als baixos del núm. 14 del carrer Dels Sastres, per destinar-lo al projecte “TALLER 
1/30”, en el marc del programa “Taller dels Sastres”; per un termini des l’1 de desembre 
de 2018 al 31 de desembre de 2021.  
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, de data 6 de febrer de 2020, pel que es fixava 
en cent cinquanta-un euros amb vint cèntims (151,20 €) IVA inclòs, el preu mensual per 
a l’exercici 2020, del subarrendament d’aquest local. 
 
Atès el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat de alarma per 
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por la COVID-19; que establia, 
entre d’altres, diverses mesures de contenció que suspenien l’obertura al públic de 
locals i establiments −excepte casos determinats−, i restringien l’activitat comercial.  
 
Atès que la declaració de l'estat d'alarma ha suposat que l'explotació de l'activitat abans 
referida no s’hagi pogut realitzar amb motiu de les determinacions de el Reial decret 
463/2020, de 14 de març, i que atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de treballar per 
tal de mitigar l’impacte social i econòmic de la pandèmia i ajudar a ciutadans, 
microempreses, autònoms i pimes davant d’aquesta greu situació. 
 
Atès que la suspensió de l’obertura d’establiments comercials ha durat des del 14 de 
març fins al 17 de maig ambdós inclosos, data en que el nostre municipi va entrar en la 
fase 1 del desconfinament i que, d’acord amb l’article 10.1 de l’Ordre SND/399/2020, de 
9 de maig, poden procedir a la reobertura al públic tots els establiments i locals 
comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals que haguessin suspès la 
seva activitat, en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va decretar 
l’estat d’alarma, sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior 
a 400 m2 i amb efectes del 18 de maig. 
 
Fonaments jurídics:  
 
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  
 
Ordre SND 339/2020 de 9 de maig, art. 10.1 reobertura establiments i locals comercials 
minoristes i activitats de serveis professionals  
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012018000029 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- CONDONAR a la Sra.  GEORGINA ARTIGAS BUSQUETS, amb NIF ****  
el pagament del preu mensual del subarrendament del local ubicat als baixos del núm.14 
del carrer Dels Sastres ,  destinat al projecte “TALLER 1/30”, en el marc del programa 
“Taller dels Sastres”, des del 14 de març fins el 17 de maig ambdós inclosos amb motiu 
de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.  
 
Segon.-RETORNAR els imports que es detallen: 



 
 
 

 
MES LIQUIDACIO IMPORT 

REBUT 
NOM IMPORT RETORNAR 

MARÇ 2020  -L2L - 800013 151,20 GEORGINA ARTIGAS 
BUSQUETS 

87,79.-€ DEVOLUCIÓ 
PARCIAL 

ABRIL 2020 – L2L – 800017 151,20 GEORGINA ARTIGAS 
BUSQUETS 

151,20.-€ DEVOLUCIÓ TOTAL 

MAIG 2020 – L2L -800025 151,20 GEORGINA ARTIGAS 
BUSQUETS 

82,92.-€ DEVOLUCIÓ 
PARCIAL 

 
Tercer.- Donar compte d’aquests acords al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que 
se celebri  
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

15.3. - CONDONAR EL PAGAMENT DEL SUBARRENDAMENT DEL LOCAL 
SITUAT ALS BAIXOS DE LA PLAÇA MAJOR NÚM. 5 EN EL MARC DEL 
PROJECTE "EL TALLER DELS SASTRES" -PROJECTE "L'ATELIER" 

 
 

Núm. de referència : X2018037065     
 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, de data 29 de novembre de 2018, de 
contractació en règim de subarrendament a la Sra. Bibiana Gérez Perramon, del local 
situat als baixos del núm. 5 de la Plaça Major,  per destinar-lo al projecte “L’ATELIER”, 
en el marc del programa “Taller dels Sastres”; per un termini des l’1 de desembre de 
2018 al 31 de desembre de 2021.  
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, de data 6 de febrer de 2020, pel que es fixava 
en cent quinze euros amb noranta-dos cèntims (115,92 €) IVA inclòs, el preu mensual 
per a l’exercici 2020, del subarrendament d’aquest local. 
 
Atès el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat de alarma per 
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por la COVID-19; que establia, 
entre d’altres, diverses mesures de contenció que suspenien l’obertura al públic de 
locals i establiments −excepte casos determinats−, i restringien l’activitat comercial.  
 
Atès que la declaració de l'estat d'alarma ha suposat que l'explotació de l'activitat abans 
referida no s’hagi pogut realitzar amb motiu de les determinacions de el Reial decret 
463/2020, de 14 de març, i que atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de treballar per 
tal de mitigar l’impacte social i econòmic de la pandèmia i ajudar a ciutadans, 
microempreses, autònoms i pimes davant d’aquesta greu situació. 
 
Atès que la suspensió de l’obertura d’establiments comercials ha durat des del 14 de 
març fins al 17 de maig ambdós inclosos, data en que el nostre municipi va entrar en la 
fase 1 del desconfinament i que, d’acord amb l’article 10.1 de l’Ordre SND/399/2020, de 
9 de maig, poden procedir a la reobertura al públic tots els establiments i locals 
comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals que haguessin suspès la 



 

seva activitat, en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va decretar 
l’estat d’alarma, sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior 
a 400 m2 i amb efectes del 18 de maig. 
 
Fonaments jurídics:  
 
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  
 
Ordre SND 339/2020 de 9 de maig, art. 10.1 reobertura establiments i locals comercials 
minoristes i activitats de serveis professionals  
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000030 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- CONDONAR a la Sra. BIBIANA GÉREZ PERRAMON, amb NIF ****   el 
pagament del preu mensual del subarrendament del local ubicat als baixos del núm.5 
de la Plaça  Major, destinat al projecte “L’ATELIER”, en el marc del programa “Taller 
dels Sastres”, des del 14 de març fins el 17 de maig ambdós inclosos amb motiu de la 
situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.  
 
Segon.-.RETORNAR els imports que es detallen: 
 

 

Tercer.- Donar compte d’aquests acords al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que 
se celebri  
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

15.4. - CONDONAR EL PAGAMENT  DEL SUBARRENDAMENT  DEL  LOCAL 
SITUAT ALS BAIXOS DEL NÚM. 6 DEL CARRER CARNISSERIES, EN EL MARC 
DEL PROJECTE “EL TALLER DELS SASTRES”. -PROJECTE VERD. DE GRIS- 

 
 
 

Núm. de referència : X2018037068     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, de data 29 de novembre de 2018, de 
contractació en règim de subarrendament a la Sra. Ana Maria Herrero Ruiz, del local 

MES LIQUIDACIO IMPORT 
REBUT 

NOM IMPORT RETORNAR 

MARÇ 2020  -L2L – 
800011 

115,92 BIBIANA GEREZ 
PERRAMON 

67,31.-€ DEVOLUCIÓ 
PARCIAL 

ABRIL 2020 – L2L – 
800015 

115,92 BIBIANA GEREZ 
PERRAMON 

115,92-€ DEVOLUCIÓ 
TOTAL 

MAIG 2020 – L2L  - 
800023 

115,92 BIBIANA GEREZ 
PERRAMON 

63,57.-€ DEVOLUCIÓ 
PARCIAL 



 
 
 

situat als baixos del núm. 6 del carrer Carnisseries, per destinar-lo al projecte “VERD.DE 
GRIS”, en el marc del programa “Taller dels Sastres”; per un termini des l’1 de desembre 
de 2018 al 31 de desembre de 2021.  
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, de data 6 de febrer de 2020, pel que es fixava 
en cent vint-i-sis euros (126 €) IVA inclòs, el preu mensual per a l’exercici 2020, del 
subarrendament d’aquest local. 
 
Atès el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat de alarma per 
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por la COVID-19; que establia, 
entre d’altres, diverses mesures de contenció que suspenien l’obertura al públic de 
locals i establiments −excepte casos determinats−, i restringien l’activitat comercial.  
 
Atès que la declaració de l'estat d'alarma ha suposat que l'explotació de l'activitat abans 
referida no s’hagi pogut realitzar amb motiu de les determinacions de el Reial decret 
463/2020, de 14 de març, i que atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de treballar per 
tal de mitigar l’impacte social i econòmic de la pandèmia i ajudar a ciutadans, 
microempreses, autònoms i pimes davant d’aquesta greu situació. 
 
Atès que la suspensió de l’obertura d’establiments comercials ha durat des del 14 de 
març fins al 17 de maig ambdós inclosos, data en que el nostre municipi va entrar en la 
fase 1 del desconfinament i que, d’acord amb l’article 10.1 de l’Ordre SND/399/2020, de 
9 de maig, poden procedir a la reobertura al públic tots els establiments i locals 
comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals que haguessin suspès la 
seva activitat, en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va decretar 
l’estat d’alarma, sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior 
a 400 m2 i amb efectes del 18 de maig. 
 
Fonaments jurídics:  
 
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  
 
Ordre SND 339/2020 de 9 de maig, art. 10.1 reobertura establiments i locals comercials 
minoristes i activitats de serveis professionals  
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000031 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- CONDONAR a la Sra. ANA MARIA HERRERO RUÍZ, amb NIF ****  el pagament 
del preu mensual del subarrendament del local ubicat als baixos del núm. 6 del carrer 
Carnisseries, destinat al projecte “VERD.DE GRIS”, en el marc del programa “Taller dels 
Sastres”, des del 14 de març fins el 17 de maig ambdós inclosos amb motiu de la situació 
de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.  
 
Segon.- RETORNAR els imports que es detallen: 
 



 

MES LIQUIDACIO IMPORT 
REBUT 

NOM IMPORT RETORNAR 

MARÇ 2020  -L2L – 800012 126,00 ANNA MARIA HERRERO RUIZ 73,16.-€ DEVOLUCIÓ PARCIAL 

ABRIL 2020 – L2L – 800016 126,00 ANNA MARIA HERRERO RUIZ 126,00.-€ DEVOLUCIÓ TOTAL 

MAIG 2020 – L2L -800021 126,00 ANNA MARIA HERRERO RUIZ 69,10.-€ DEVOLUCIÓ PARCIAL 

 
Tercer.- Donar compte d’aquests acords al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que 
se celebri  
 
 
    Que es traslladi aquest acord a: 
    ANNA MAIRA HERRERO RUIZ  
    AJUNTAMENT D’OLOT – Dept. Contractació i Compres  
    AJUNTAMENT D’OLOT -Dept. Ingressos 
    AJUNTAMENT D’OLOT – Dept. Tresoreria 
    DinàmiG 
  
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 

15.5. - ADOPTAR ACORD RELATIU AL PAGAMENT  DEL PREU DEL 
SUBARRENDAMENT DEL LOCAL DEL CARRER DELS SASTRES NÚM. 19 

DESTINAT AL PROJECTE “KARAGA”, EN EL MARC DEL PROGRAMA “TALLER 
DELS SASTRES” 

 
Núm. de referència : X2019045306     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, de data 28 de novembre de 2019, de 
contractació en règim de subarrendament, a  la Sra. Bintou Karaga Karaga, del local 
situat als baixos del núm. 19 del carrer dels Sastres, per destinar-lo al projecte 
“KARAGA”, en el marc del programa “Taller dels Sastres”; per un termini des de l’1 de 
desembre de 2019 fins el 30 de novembre de 2022. El preu del contracte es fixava en 
cent cinc euros (105 €) euros mensuals IVA inclòs, amb efectes del dia 1 de març de 
2020.  
 
Atès el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat de alarma per 
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por la COVID-19; que establia, 
entre d’altres, diverses mesures de contenció que suspenien l’obertura al públic de 
locals i establiments −excepte casos determinats−, i restringien l’activitat comercial.  
 
Atès que la declaració de l'estat d'alarma ha suposat que l'explotació de l'activitat abans 
referida no s’hagi pogut realitzar amb motiu de les determinacions de el Reial decret 
463/2020, de 14 de març, i que atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de treballar per 



 
 
 

tal de mitigar l’impacte social i econòmic de la pandèmia i ajudar a ciutadans, 
microempreses, autònoms i pimes davant d’aquesta greu situació. 
 
Atès el decret de l’Alcaldia 2020LDEC001049, de data 30 d’abril de 2020, pel que 
suspenia provisionalment el cobrament del contracte de subarrendament del local situat 
als baixos del núm. 19 del carrer dels Sastres, per destinar-lo al projecte “KARANGA”, 
en el marc del programa “Taller dels Sastres”; amb efectes d’1 d’abril de 2020 i mentre 
sigui vigent l’estat d’alarma.  
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012019000042 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- AIXECAR la suspensió provisional del cobrament del contracte de 
subarrendament del local situat als baixos del núm. 19 del carrer dels Sastres, destinat 
al projecte “KARAGA”, en el marc del programa “Taller dels Sastres”; amb efectes d’1 
de juliol de 2020. 
 
Segon.- DONNAR DE BAIXA els rebuts: 
 
2020-L2L-800014 . . . . .   BINTOU KARAGA KARAGA   . . . .    105,00.-€ 
2020-L2L-800018 . . . . .   BINTOU KARAGA KARAGA   . . . .    105,00.-€ 
 
Tercer.- Donar compte d’aquests acords al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que 
se celebri  
 
Olot, 15 de juny de 2020 
 
 

S’aprova per unanimitat 
 
 
 

15.6. – PRORROGAR SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE DELS VEHICLES 
DEL PARC MÒBIL MUNICIPAL DELS MESOS DE MAIG A AGOST DE 2020 

 
 
 

Núm. de referència : X2020011676     
 
 
 
Antecedents: 
 
Per Acord de Junta de Govern Local de 9 de setembre de 2019 es va iniciar i aprovar 
l’expedient de contractació pel “subministrament de carburant destinat a vehicles i 
maquinària del Parc Mòbil de  l’Ajuntament d’Olot, per una durada de 3 anys i 1 mes i 
un pressupost base de licitació de 170.042,38 € (Iva inclòs) , tal com consta en la 
documentació recollida a l’expedient CCS1201900027. 
 



 

Per Acord de Junta de Govern Local de 12 de desembre de 2019, es declara deserta la 
licitació donat que es va rebre la proposta d’una empresa però no va respondre al 
requeriment de documentació previ a l’adjudicació en els terminis establerts. 
 
Vista la necessitat de poder garantir el subministrament mentre es tramitava la nova 
licitació es va dur a  terme un contracte menor amb l’empresa BON PREU, SAU amb 
NIF A08665838, per una durada prevista fins a 31 de gener i import de 4.007,24 € (iva 
inclòs)  
 
Per Acord de Junta de Govern Local de 6 de febrer de 2020 es va iniciar i aprovar un 
nou expedient de contractació pel “subministrament de carburant destinat a vehicles i 
maquinària del Parc Mòbil de  l’Ajuntament d’Olot, per una durada de 1 any i 10 mesos 
i un pressupost base de licitació de 97.349,87 € (Iva inclòs) , tal com consta en la 
documentació recollida a l’expedient CCS1201000005 
 
Per Decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2020, es va declarar deserta la licitació per 
no haver-se presentat cap empresa, dins els terminis establerts  
 
Vist el RD 463/2020 de 14 de març de 2020 on es declarava l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitari ocasionada per COVID-19, que estableix la 
suspensió d’activitats publiques entre altres, i queden suspesos els terminis per la 
tramitació de procediments administratius mentre duri aquest estat.  
 
Vista la impossibilitat de gestionar una nova licitació i la necessitat de garantir el 
subministrament, en data 31 de març mitjançant Decret d’Alcaldia 2020LDEC000764, 
es tramita la pròrroga  i la del subministrament de combustibles vehicles a l’empresa 
Bon Preu, SAU. pel període de febrer a abril de 2020, i un import màxim de 11.065 € 
(iva inclòs) 
 
Vist l’informe de necessitats NI022020000715 de data 2 de juny de 2020, emès per Sr. 
Xavier Viñolas, enginyer tècnic de l’Àrea del Territori de l’Ajuntament d’Olot i 
responsable del contracte, en relació a la necessitat de manteniment del 
subministrament fins a nova licitació, i  davant la impossibilitat d’haver tramitat una nova 
licitació durant l’estat d’alarma, tal com recull l’article 34.1 del RDL 8/2020 
 

“Además, en aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, 
cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la 
continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de 
contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto 
en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente” 

 

Vist l’informe que reflecteix la dificultat de gestió i organització per part de d’una nova 
empresa del subministrament per una contractació temporal, es valora una nova 
prorroga de la contractació amb Bon Preu, SAU pel període Maig -Agost , i tal com recull 
el RD 537/2020 de 22 de maig de derogació de la Disposició Addicional 3ª del RD 
463/2020 a partir de 1 de juny es reprenen els terminis dels procediments administratius 
i es prepararà una nova licitació. 

 



 
 
 

 

Fonaments jurídics: 

Decret 463/2020, que declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19. 
 
Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per 
respondre a l’impacte econòmic del COVID-19, i en especial l’article 16 que estableix la 
tramitació d’emergència en els contractes que hagin de celebrar-se per les entitats del 
sector públic per atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones per 
fer front al COVID-19. 
 
Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front 
a l’impacte econòmic i social del COVID-19, i en especial la disposició final sisena que 
modifica l’article 16 del Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març. 
 
Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. 
 
Reial Decret llei  537/2020 de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat 
pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 
 
Decret d’Alcaldia, de 17 de març de 2020, d’avocació de  les competències delegades 
a la Junta de Govern i dels decrets de delegacions de competències, motivat per la 
situació d’alarma en que es troba el país. 
 
Per tot això, i vistos els antecedents corresponents, 
 
 
DECRETO: 
 
Primer.-  ACCEPTAR la pròrroga de la contractació amb BON PREU, SAU amb NIF 
A08665838 per període de Maig a Agost o fins a esgotar el pressupost previst o fins a 
nova adjudicació. 
 
Segon.-  AUTORITZAR la despesa màxima d’onze mil sis-cents vint-i-cinc euros 
(11.625€), IVA  inclòs , amb càrrec a les següents partides : 
 
 
 

Partida  Import  

2020 142 1511 221030 COMBUSTIBE BRIGADA        6.500,00 €  

2020 180 132 221030 COMBUSTIBLE SERVEIS SEGURETAT        4.300,00 €  

2020 140 151 221030 COMBUSTIBE VEHICLES SERVEI TÈCNICS             125,00 €  

2020 330 340 221030 COMBUSTIBLE VEHICLES ESPORT I LLEURE            500,00 €  

2020 520 320 221030 COMBUSTIBLES VEHICLES JOVENTUT            200,00 €  

      11.625,00 €  
 



 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20142  1511 221030 6500 COMBUSTIBLE BRIGADA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 20180  132  221030 4300 COMBUSTIBLE SERVEI SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 20140  151  221030 125 COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS TECNICS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 20330  340  221030 500 COMBUSTIBLE VEHICLES ESPORTS I LLEURE 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 20520  320  221030 200 COMBUSTIBLES VEHICLES JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 

 

 
Tercer.-  Notificar la pròrroga a l’empresa BON PREU, SAU amb NIF A08665838 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

16.1. - DESESTIMAR EL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA LA RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'APROVA L'OFERTA D'OCUPACIÓ 

PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT D'OLOT PER A L'ANY 2020. 
 
Núm. de referència : X2020018820     
 
El senyor ****, amb DNI ****, ha interposat en data 13 de març de 2020, amb número de 
registre d’entrada E2020004485, un recurs potestatiu de reposició contra la resolució de 
la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de 30 de gener de 2020 per la qual 
s’aprova l’oferta d’ocupació pública d’aquest Ajuntament i els seus organismes 
autònoms per a l’any 2020 (BOP de Girona núm. 31, edicte 969, de 14 de febrer de 
2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- Per decret d’alcaldia de l’Ajuntament d’Olot de data 24 de febrer de 2011, amb 
número d’expedient RHCO2011000005, es va aprovar la contractació del senyor **** 
com a personal laboral fix per ocupar una plaça de tècnic mitjà d’administració especial, 
grup A2, adscrit a l’Àrea d’Infraestructures, amb efectes del dia 1 de març de 2011, un 
cop superat el procés de selecció corresponent i haver obtingut la millor puntuació. 
 
Segon.- El dia 30 d’agost de 2013 l’empleat que ocupava la plaça de director tècnic - 
cap de la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot va accedir a la jubilació ordinària 
deixant la plaça vacant. 
 
Tercer.- Atesa la limitació pressupostària i la prohibició de contractar personal nou 
establertes per la normativa vigent en l’any 2013, l’Ajuntament d’Olot va optar per cobrir 
el lloc de treball de director tècnic de la Brigada Municipal amb personal propi que 
ocupava una plaça fixa i complia els requisits de titulació (arquitecte tècnic - grup A2) i 
experiència. 
 
Per la qual cosa, per decret del regidor delegat de Serveis Generals de l’Ajuntament 
d’Olot de data 23 de maig de 2013, amb número d’expedient RH122013000004, es va 
aprovar l’encàrrec al senyor **** de la direcció del Servei de la Brigada Municipal i la 
seva adscripció provisional al lloc de treball director tècnic - cap de la Brigada Municipal, 
amb efectes del 30 d’agost de 2013, fins a proveir reglamentàriament la plaça i com a 
màxim fins el 31 de desembre de 2014. Mentre durés l’encàrrec, el senyor ****  



 
 
 

disposava de la reserva de la plaça que ocupava com tècnic mitjà adscrit a l’Àrea 
d’Infraestructures. 
 
Quart.- La plaça de director tècnic – cap de la Brigada Municipal es va haver d’amortitzar 
i no es va poder incloure en la plantilla de personal ni en l’oferta d’ocupació pública de 
l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2014 en compliment de la Llei 22/2013, de 23 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, que establia una taxa 
de reposició d’efectius del 0% respecte els que van causar baixa durant el 2013, excepte 
alguns sectors que va ser del 10% entre quals no s’incloïa la Brigada Municipal. 
 
Cinquè.- L’encàrrec i l’adscripció provisional del senyor **** com a director tècnic  - cap 
de la Brigada Municipal s’ha anat prorrogant any a any fins a l’actualitat atès que les lleis 
de pressupostos generals de l’Estat des del 2014 no han permès la creació de places 
noves ni la seva cobertura mitjançant convocatòria pública. 
 
Sisè.- La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, 
prorrogada per a l’any 2019 i 2020, permet l’estabilització de l’ocupació temporal de les 
places de naturalesa estructural que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat 
ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys anteriors a 31 
de desembre de 2017. D’acord amb aquesta norma, l’Ajuntament d’Olot va poder crear 
la plaça  de director tècnic - cap de la Brigada Municipal, grup A2, i la va incloure en 
l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2020. 
 
 
Setè.- La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el 30 de 
gener de 2020, va aprovar l’oferta d’ocupació pública d’aquest Ajuntament i dels seus 
organismes autònoms per a l’any 2020 que inclou una plaça vacant de personal laboral 
fix, categoria tècnic/a mitjà/na – cap de secció, grup A2, adscrita a l’Àrea de Territori, 
secció Brigada Municipal, a cobrir mitjançant el sistema de selecció de concurs oposició 
en torn lliure, procés de consolidació. 
 
Vuitè.- L’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes 
autònoms per a l’any 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número 31 de 14 de febrer de 2020 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 8086 de 16 de març de 2020. 
 
Novè.- El senyor **** va presentar el recurs de reposició el dia 13 de març de 2020 i el 
dia 14 de març s’hauria d’haver iniciat el termini d’un mes per resoldre el recurs i notificar 
la resolució. En data 14 de març va entrar en vigor la suspensió dels terminis 
administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic en 
motiu de l’emergència sanitària provocada pel COVID-19, d’acord amb el Reial Decret 
463/2020, per la qual cosa la resolució i notificació del recurs van quedar suspeses. 
 
D’acord amb el Reial Decret 537/2020, en data 1 de juny de 2020 queda derogada la 
suspensió dels terminis administratius i s’han de reiniciar i començar a comptar des del 
moment que es van suspendre, per la qual cosa, a partir de l’1 de juny comença a 
comptar el termini d’un mes per resoldre el recurs i notificar la resolució al senyor **** 
 

 



 

FONAMENTS DE DRET 
 

Primer.- L’article 23 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2013 establia que durant l’exercici 2013 les entitats del sector públic 
no podien incorporar personal nou ni podien contractar personal temporal, ni nomenar 
personal estatutari temporal o funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per 
a cobrir necessitats urgents e inajornables que es restringien als sectors, funcions i 
categories professionals que es consideraven prioritaris o que afectaven el 
funcionament dels serveis públics essencials.  
 
Segon.- L’article 21 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos General 
de l’Estat per a l’any 2014 establia que durant l’exercici 2014 les entitats del sector 
públic, inclosos els ens locals, no podien incorporar personal nou i no es procediria a la 
contractació de personal temporal ni al nomenament de personal estatutari temporal o 
de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents 
i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es 
considerin prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials. Així 
mateix, establia una taxa de reposició d’efectius que varen causar baixa durant el 2013 
del 0 per cent, excepte en alguns sectors que va ser del 10 per cent. 
 
Tercer.- L’article 19.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2018 estableix que 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 els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017 en els 
següents sectors i serveis: personal de serveis d’administració i serveis generals, 
d’investigació, de salut pública, d’inspecció mèdica així com altres serveis públics.   
Les ofertes d’ocupació que articulin aquests processos d’estabilització, hauran 
d’aprovar-se i publicar-se en els respectius diaris oficials en els exercicis 2018 a 2020. 
L’articulació d’aquests processos selectius garantirà, en tot cas, els compliment dels 
principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit i capacitat i publicitat, podrà ser objecte 
de negociació en cada un dels àmbits territorials de l’administració general de l’estat, 
comunitats autònomes i administracions locals, podent-se articular mesures que 
possibilitin una coordinació entre les diferents administracions en el desenvolupament 
dels mateixos. 
 
Quart.- La Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada pel COVID-19 estableix que es suspenen i interrompen els terminis per a la 
tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es 
reiniciarà en el moment en què perdi vigència el present real decret o, en el seu cas, les 
pròrrogues del mateix. La suspensió i interrupció de terminis s’aplicarà a tot el sector 
públic definit en la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
las Administracions Públiques. 
 
Cinquè.- La Disposició derogatòria única, apartat 2, del Reial Decret 537/2020, de 22 de 
maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, estableix que amb efectes des de l’1 de juny de 2020, queda derogada la 
disposició addicional tercera del Reial Decreto 463/2020, de 14 de març. 



 
 
 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat pel senyor ****, pels 
motius següents: 
 

1. La plaça de director tècnic – cap de la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot 
es va haver d’amortitzar en la plantilla de personal per a l’any 2014 en 
compliment de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos General de 
l’Estat per a l’any 2014, atès que establia una taxa de reposició del 0 per cent 
dels efectius que varen causar baixa en l’exercici 2013. Per tant, des del 2014 
fins el 2019 aquesta plaça no ha existit. 
 

2. Les funcions de la direcció de la Brigada Municipal s’havien de continuar prestant 
i la normativa no permetia incorporar personal nou per la qual cosa es va decidir 
adscriure provisionalment al senyor ****  al lloc de treball de director tècnic – cap 
de la Brigada Municipal revisable anualment i fins que la normativa permetés 
crear places noves i cobrir-les mitjançant convocatòria pública definitiva. 
 

3. La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018 
permet la creació i convocatòria de places noves atès que estableix 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 els tres anys 
anteriors a 31 de desembre de 2017 en els següents sectors i serveis: personal 
de serveis d’administració i serveis generals, d’investigació, de salut pública, 
d’inspecció mèdica així com altres serveis públics.  Així mateix, estableix que les 
ofertes d’ocupació que articulin aquests processos d’estabilització, hauran 
d’aprovar-se i publicar-se en els respectius diaris oficials en els exercicis 2018 a 
2020.   
 
El lloc de treball de director tècnic – cap de la Brigada Municipal compleix aquests 
requisits per la qual cosa es va crear la plaça a la plantilla de personal i es va 
incloure en l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2020. 
 
El sistema de selecció de la plaça és de concurs oposició en torn lliure pel procés 
consolidació de l’ocupació temporal en compliment de la Llei 6/2018 que 
estableix que l’articulació dels processos selectius d’estabilització garantiran, en 
tot cas, el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit i 
capacitat i publicitat. 
 

4. En el moment d’elaboració de les bases de la convocatòria de la plaça de 
tècnic/a mitjà/na – cap secció Brigada Municipal es negociarà amb els 
representants dels treballadors de l’Ajuntament d’Olot la possibilitat d’incloure 
que en el cas que es presenti un treballador o treballadora de qualsevol 
administració pública amb plaça amb propietat de la mateixa categoria no haurà 



 

de fer la part general del temari i aquesta serà convalidada, però si la part 
específica i la prova d’avaluació de competències. 
 

Segon.- El recurs es resol dins termini en l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 
de març, i el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
17.1. - MEMÒRIA VALORADA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS HORTS DE 

MAS BERNAT.-PROPOSANT APROVAR 
 
Núm. de referència : X2020019779     
 
Vista la memòria valorada de les obres de subministrament d’aigua als horts de 
Masbernat, redactada pel cap de l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas en data 
juny de 2020, que té per objecte definir les característiques tècniques de la nova 
instal·lació d’aigua projectada per donar servei de reg als horts. En concret,  a la 
realització de 3 punts de connexió diferents amb la xarxa d’abastament d’aigua 
municipal, realització de rasa, subministrament i col·locació de canonada de distribució 
per l’interior de les parcel·les i instal·lació de punt de consum, format per una aixeta 
fixada en element de fusta. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2020000019, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada per les obres de subministrament d’aigua 
als horts de Masbernat, redactada pel cap de l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat 
Molas en data juny de 2020. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

18.1. - PROJECTE D’EIXAMPLAMENT I ARBRAT DE LES VORERES DE 
L’AVINGUDA SANT JORDI, TRAM : CARRER JOSEP MARIA DE SEGARRA - 

CARRER SANT CRISTÒFOR.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 
 
Núm. de referència : X2020020745     



 
 
 

 
 
Vist el projecte d’eixamplament i arbrat de les voreres de l’Avinguda Sant Jordi, tram : 
Carrer Josep Maria de Segarra - Carrer Sant Cristòfor, redactat pel cap de l’Àrea de 
Territori, senyor Ramon Prat Molas en data juny de 2020, que té per objecte 
l’eixamplament de la vorera est de l’Avinguda Sant Jordi, en el tram del carrer Josep Ma. 
De Segarra fins al carrer Sant Cristòfor. La vorera actual té 2 metre d’amplada, amb 
l’actuació prevista ocuparà l’actual banda d’aparcaments vora calçada i passarà a tenir 
4 metres d’amplada.  

 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2020000020, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’eixamplament i arbrat de les voreres 
de l’Avinguda Sant Jordi, tram : Carrer Josep Maria de Segarra - Carrer Sant Cristòfor, 
redactat pel cap de l’Àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas en data juny de 2020. 
 
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA 
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la 
corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
19.1. - Concedir llicència d’obres per EDIFICI PLURIFAMILIAR EN CANTONADA, 
DESTINAT A 9 HABITATGES, 3 LOCALS I 7 PLACES D’APARCAMENT a la finca 

situada a la Plaça de Josep Clarà, 1A 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
FILLS DE VELASCO SA- PL BERN N.0003 GIRONA 

 
Núm. de referència : X2019022141 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de FILLS DE VELASCO SA per 
construcció d’EDIFICI PLURIFAMILIAR EN CANTONADA, DESTINAT A 9 
HABITATGES, 3 LOCALS I 7 PLACES D’APARCAMENT a la finca situada a la Plaça 
de Josep Clarà, 1A, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32019000062   
Situació: PL DE CLARÀ N.0001 B.A  
 



 

1.- En data 31/05/2019, FILLS DE VELASCO SA amb DNI A1709136-4, representat per 
****, presenta projecte d’obres majors per a obtenir llicència d’obres per a construcció 
d’EDIFICI PLURIFAMILIAR EN CANTONADA, DESTINAT A 9 HABITATGES, 3 
LOCALS I 7 PLACES D’APARCAMENT a la finca situada a la Plaça de Josep Clarà, 1A, 
propietat de FILLS DE VELASCO S.A. i segons projecte redactat per l’arquitecte ****. 
 
2.- En data 16/06/2020 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
3.- En data 16/06/2020 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl urbà, amb la qualificació zona de conservació de 
l’estructura urbana i edificatòria (Clau 7.1) i segons les condicions de protecció de la 
fitxa 9 “Plaça Clarà – Façanes neoclàssiques“ i la fitxa 2 “Carrer Mulleras - 
Lorenzana” del Catàleg de Béns Protegits. 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
4. Que vist el informes dels serveis de la policia municipal relatius a la ocupació de la 
via pública i les condicions d’accés rodat a la finca.  
 
5. Que vist l’informe favorable per part dels serveis tècnics de SIGMA de data 
27/05/2020 (Xavier Viñolas, enginyer tècnic) en relació al compliment de la normativa 
en matèria de prevenció i protecció contra incendis.  
 
 
6.Que vist l’informe favorable amb condicionats particulars emès per Comissió Territorial 
del Patrimoni Cultural de Girona, Generalitat de Catalunya, de data 12/06/2020. 
 
7. Que vista la tercera versió del text refós del projecte bàsic d’edifici plurifamiliar en 
cantonada, destinat a 9 habitatges, 3 locals i 7 places d’aparcament, redactat per 
l’arquitecte **** (Land Urbanisme i Projectes SLP) presentat en data 06/05/2020. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 



 
 
 

PRIMER.- Atorgar a FILLS DE VELASCO SA amb DNI: A1709136-4, representat per 
****, llicència d’obres (OMA32019000062), per construcció d’ EDIFICI PLURIFAMILIAR 
EN CANTONADA, DESTINAT A 9 HABITATGES, 3 LOCALS I 7 PLACES 
D’APARCAMENT a la finca situada a la Plaça de Josep Clarà, 1A, propietat de FILLS 
DE VELASCO S.A. i segons projecte redactat per l’arquitecte ****. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2020600048     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 849744 euros  
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

849744 28041.55 0 28041.55 1073.70 29115.25 

 
Garanties: 

   

Total Liquidació Euros 

Per Drets 29115.25 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 



 

 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 



 
 
 

l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
 
 
 

1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com 
documentació que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat 
per arquitecte tècnic assumint l’execució de l’obra i la designació del coordinador 
de seguretat i salut. 
 

2. A l’aportació del Projecte Executiu signat i visat abans de l’inici de les obres. 
L’esmentat projecte executiu s’acompanyarà d’un certificat tècnic en relació a 
l’adequació i concordança del mateix al projecte bàsic autoritzat.  
 

3. Caldrà que el Projecte Executiu incorpori correctament l’adreça de la finca (Plaça 
de Josep Clarà, 1A ) i les modificacions derivades de l’informe emès per la 
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona, del 12/06/2020 i que a 
continuació es transcriuen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

5. La llicència d’obres s’atorgarà sense perjudici de les condicions que puguin 
derivar-se de l’expedient corresponent d’autorització o comunicació de 
l’establiment de l’activitat dels locals en planta baixa i en planta entresol. 
 

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

7. Caldrà sol·licitar i obtenir les corresponents autoritzacions per dur a terme el 
soterrament de la línia aèria de baixa tensió que afecta a la finca catalogada. 
 

8. Caldrà formalitzar davant de notari la constitució de la servitud de pas de l’espai 
comprés en planta baixa i planta entresol format un porxo, un cop finalitzades les 
obres. En aquesta es detallaran les obligacions del manteniment d’aquest espai 
d’acord amb els serveis jurídics de l’Ajuntament. Els acabats de tots els elements 
que configuren l’estructura i espai de porxada seran iguals als existents per tal 
de donar continuïtat al conjunt porxat.   
 

9. Caldrà substituir el perímetre de l’actual vorada rebaixada per una a nivell de la 
vorera (part Plaça Josep Clarà com part del carrer Camil Mulleras) atès que es 
deriven de l’activitat anterior de la benzinera.  

10. Aquesta  llicència  no  autoritza  l’ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l’obra. Els responsables de l’obra es faran càrrec de 
comunicar amb antelació l’inici de l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les 
indicacions que pugui disposar en relació a les condicions de seguretat i 
senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que correrà a càrrec del 
promotor i contractista de l’obra.  Es compliran les normes de l’Ordenança 
Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95. 

 

11.  Al finalitzar les obres que afectin la façana de carrer de l’edifici, caldrà retirar 
l’ocupació de la via pública.  Amb antelació, es comunicarà la data a l’Ajuntament 
d’Olot, que procedirà a establir la taxa per ocupació que correspongui segons 
superfície i dies de l’ocupació d’acord amb el previst  a les Ordenances fiscals. 

12. Caldrà donar compliment a les determinacions de l’informe emès per Policia 
Municipal en data 25/09/2019 en matèria de ocupació de via pública i que a 
continuació es transcriuen:  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

13. En relació a l’accés rodat dels set vehicles de l’edifici, atesa la dificultat que 
suposa la configuració dels dues vies (c. Camil Mulleras i Plaça Josep Clarà) per 
la important densitat de circulació de les mateixes, s’haurà de donar compliment 
a ls determinacions que s’exposin per part de la Policia Municipal i pels Serveis 
Tècnics Municipals de Via Pública, en les diferents fases d’obres i fins la 
finalització d’aquesta.  

 

 

14. A la sol·licitud de l’ocupació de la via pública als Serveis de Policia Municipal. En 
l’esmentada sol·licitud caldrà tenir en compte aquelles mesures necessàries per 
senyalitzar l’accés rodat i garantir la seguretat viària, així com es determinacions 
dels informes de la Policia Municipal de data 26/02 i 07/05/2020 que en síntesi 
es transcriuen, en relació a l’accés rodat de l’edifici i a la proposta de col·locació 
de càmeres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. S’imposa  una  fiança de 9.294,00 € per garantir  la  neteja  i/o reposició de 
paviments  de la via pública que puguin afectar-se  per l’execució de l’obra, 
especialment pels treballs de moviment i transport de terres o runes previstos. 
La fiança s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a 
comptar des de la data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. 
L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el 
termini esmentat. 

16. Abans de l’inici de les obres, i atès el que disposa l’article 11.c del Reial Decret 
210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), caldrà presentar davant 
l’Ajuntament un document d’acceptació que sigui signat per un gestor de residus 
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. 
En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i 



 

l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. L’import del 
dipòsit és de 4.899,29€. 

17. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament 
sobre la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i 
ocupació de l’edifici, la persona promotora ha de comunicar prèviament la 
finalització de les obres a l’ajuntament. La comunicació ha d’anar 
acompanyada del certificat final d’ obra expedit per la direcció facultativa de 
les obres en què han de constar els fets següents: a) Data de finiment de les 
obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte 
tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser 
utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat. 

18. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar 
la documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les 
condicions de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 
15/03/02 i modificada el 28/07/2005. 

19. D'acord  a  l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77-2 de  la  Llei 39/89,  el  
termini per donar l'alta el nou immoble construït és de  2  mesos comptats  a  
partir  del dia següent a la data d'acabament de  les  obres. A aquests efectes 
caldrà adreçar-se a l’Àrea  d'Urbana de l’Ajuntament -2n. pis -, aportant la 
següent documentació: 1) Plànol de situació  i d'emplaçament, 2) Plànols 
definitius de cada planta, 3) Certificat final d'obra, 4)  Fotografia/es  de  la 
façana (10x15), 5)  Fotocòpia  DNI  del titular,  6)  Fotocòpia  del  rebut actual 
IBI  i  7)  Fotocòpia  de  les escriptures.  La concessió de la llicència de primera 
utilització per als nous habitatges o locals estarà supeditada a l'esmentada 
declaració d'alta. 

20. Tots els acabats de la façana que dona front a la Plaça de Josep Clarà 
(motllures, cornises, materials acabat façana, tancaments, colors, etc) seran 
idèntics als de l’edifici adjacent, per tal de donar continuïtat i formar un sol 
conjunt.  

 

. 
S’aprova per unanimitat 
 
 

20.1. - TAXIS: AUTORITZAR LA BAIXA PER JUBILACIÓ DE LA LLICÈNCIA 
MUNICIPAL DE TAXI, NÚM. 15. 

 
Núm. de referència : X2020018334     
 
I.- En escrit de data 2 de juny de 2020 (Registre General núm. E2020007320/02-06-
2020), presentat pel Sr. ****, titular de la llicència municipal de taxi, núm. 15, en el que 
demana que per raons de salut es veu obligat a demanar la jubilació anticipada, per la 
qual cosa demana la baixa de la llicència de taxi amb efectes de 31 de juliol de 2020. 
En aquest escrit també es demana que, en atenció a la situació econòmica actual 
derivada del coronavirus i a les seves condicions personals derivades de la malaltia, se 



 
 
 

li permeti poder transmetre la llicència de taxi en un període de sis mesos prorrogables 
a altres sis. 
 
El Sr. **** és titular de la llicència municipal de taxi núm. 15, la qual li fou concedida per 
acord de la Comissió de Govern, adoptat en sessió de data 6 de juny de 1996. 
 
II.- Atès el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per 
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i les seves 
posteriors modificacions i prorrogues i atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de 
treballar per tal de mitigar l’impacte social i econòmic de la pandèmia i ajudar a 
ciutadans, microempreses, autònoms i pimes davant d’aquesta greu situació. Aquesta 
voluntat s’ha manifestat de manera expressa en l’adopció de nombroses i diverses 
mesures d’ajut que abasten a la totalitat dels sectors afectats, entre els quals també s’hi 
troba el sector del taxi. 
 
III.- La Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, en el seu article 10, estableix que les llicències 
per a prestar els serveis urbans de taxi es poden transmetre amb l’autorització prèvia de 
l’ens que les ha concedides, el qual només en pot denegar la transmissió si l’adquirent 
no compleix les condicions necessàries per a l’atorgament inicial de la llicència. També 
el Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot, aprovat pel ple de 
l’Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006 (BOP, núm. 74/18-04-2006), en el 
seu article 20, assenyala que les llicències per a la prestació dels serveis urbans de taxi 
són transmissibles prèvia autorització de l’Ajuntament d’Olot. En cas de jubilació aquesta 
transmissió és obligatòria en el termini de tres mesos; així com també ho és en cas de 
defunció, per bé que en un període de sis mesos prorrogables per sis prèvia petició. 
 
La possibilitat de donar un termini de sis mesos amb possibilitat de sis mesos de 
prorroga (si es demana expressament) per poder traspassar la llicència, no és una 
situació nova sinó que està prevista al Reglament pel casos de defunció del taxista, en 
tant que fet imprevisible. En el cas de la jubilació aquesta possibilitat també està 
recollida, per bé que per un termini de tres mesos, en tant que fet previsible en la majoria 
de casos. En el present cas, la jubilació ha esdevingut imprevisible perquè deriva de 
l’agreujament d’una malaltia. 
 
L’extensió d’aquesta possibilitat es fonamenta en les especials situacions derivades del 
coronavirus i la seva incidència en l’activitat econòmica que ha afectat molt especialment 
als treballadors autònoms locals, com ara els taxistes. Finalment cal considerar que no 
es tracta d’una solució “ad personam”, sinó d’una decisió que afavoreix al conjunt dels 
col·lectiu de taxistes de la nostra ciutat. 
 
IV.- La disposició final primera del Reglament regulador del servei municipal del taxi 
d’Olot faculta a la Junta de Govern Local  per actualitzar i revisar determinats aspectes 
per d’adaptar-los a les circumstàncies del moment. I és precisament en les especials 
situacions derivades del coronavirus i la seva incidència en l’activitat econòmica que ha 
afectat molt especialment als treballadors autònoms, on troba  fonament i motivació 
aquesta resolució. 
 
De conformitat amb el Reglament regulador del servei de taxi del municipi d’Olot; la Llei 
19/2003, de 4 de juliol, del taxi; la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 



 

procediment de les administracions públiques de Catalunya; i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; i vist 
l'expedient administratiu VTX22020000007 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Mobilitat, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Autoritzar la baixa del titular de la llicència municipal de taxi, núm. 15,  Sr. ****, 
per jubilació amb efectes a partir del 31 de juliol de 2020. 
 
Segon.- Atorgar al Sr. ****  un termini de sis mesos per transmetre la llicència municipal 
de taxi núm. 15. Aquest termini pot ser prorrogat per un segon i últim termini de sis 
mesos, prèvia sol·licitud justificada de la persona interessada. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Policia Municipal. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

21.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 8 I 10 DE JUNY DE 2020 RELATIUS 

A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
 
 

Núm. de referència : X2020019951     
 
 
En relació a l’expedient AG012020000021, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Donar compte de les declaracions responsables, comunicacions prèvies, 
assabentats d’obertura i decrets dictats entre els dies 8 i 10 de juny de 2020, relatius a 
l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:  
 

Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Associació Cultural 
Amics del Bruixes 

Bar musical C/Bonaire 11 08/06/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Kevin Rama Puig Restaurant bar Av. Girona 79 B 2 08/06/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Liliya Kovalyk Bar Ctra. de les Tries 19 B 4 08/06/2020 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

2010 Star Pizza SL Restaurant Ctra. de les Tries 7 B  08/06/2020 



 
 
 

Assabentat de 
baixa 

Gemma Masó 
March 

Psicopedagogia i 
logopèdia infantil  

C/Bisbe Vilanova 2 B En 1 08/06/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria 
SA 

Oficina bancària Pl. Pius XII núm. 1 B 08/06/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Associació 
Multicultural Dar 
Salam 

Local associatiu C/Aigua núm. 8 08/06/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Cai Zihan  Venda d’objectes 
electrònics 

C/Bonaire núm. 1 08/06/2020 

Baixa per tancament 
definitiu (revisió 
cens d’activitats) 

Ana Canal Farres  Màquina de venda 
d’alimentació 

C/Carme núm. 8 B 2 08/06/2020 

  
Concessió ús d’horts municipals 

Pròrroga 
concessió 

**** Ús hort municipal Parc Nou 115 08/06/2020 

Pròrroga 
concessió  

****  Ús hort municipal Parc Nou 123 08/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Parc Nou 113 08/06/2020 

Pròrroga 
concessió  

****  Ús hort municipal Parc Nou 126 09/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Parc Nou 127 09/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Parc Nou 41 i 49 09/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Parc Nou 3 i 4 09/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Parc Nou 116 i 124 09/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Parc Nou 111 i 129 09/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Parc Nou 4501 09/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Parc Nou 3901 09/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Parc Nou 1401 09/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Parc Nou 128 09/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Bonavista 1 10/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Bonavista 11 10/06/2020 



 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Bonavista 23 10/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Bonavista 24 10/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Puig Roig 2 10/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Puig Roig 4 10/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Puig Roig 6 10/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Puig Roig 8 10/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Puig Roig 1 i 7 10/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Les Planotes 12 10/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Les Planotes 20 10/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Les Planotes 21 10/06/2020 

Pròrroga 
concessió 

****  Ús hort municipal Les Planotes 33 10/06/2020 

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

LA SECRETÀRIA 

 
 


