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ACTA NÚM.63 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EL DIA 25 DE JUNY DE 2020. 

 
 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 25 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 els membres de la Junta de Govern Local Srs./es. Estanis Vayreda i 
Puigvert, i de forma telemàtica Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i 
Díaz, Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch i Gemma Canalias i 
Rafel. 
La Sr. Aniol Sellabona i Aguilera excusa la seva assistència. 
 
També hi assisteixen de forma telemàtica 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 com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas. 
 
Hi assisteix de forma telemàtica 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, el Sr. Vayreda, el Sr. Guix i la Secretària 
assisteixen presencialment en el lloc on se celebra. 
 
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit , des de la sessió celebrada el propassat dia  18 de juny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

- El divendres dia 19 de juny va assistir a la Sessió de treball prèvia al Consell 
Nacional de la Lectura, que va tenir lloc de forma telemàtica.  
 

- El dissabte dia 20 de juny a la plaça del Puig del Roser va prendre part d’una 
doble presentació de llibres: “Relats Pirinencs” de Jordi Ferrés i “Retalls de vides. 
40 retalls i microrelats” d’Anna M. Vila Quintana.  
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- El diumenge dia 21 de juny a la tarda va assistir al concert d’Eva Curto i Marc 
Romero a l’Hospici. Una actuació de la programació “Encontres a la segona fase” 
organitzada per Olot Cultura.  
 

- El dilluns dia 22 va participar del Patronat de la Fundació Universitària Balmes 
de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, que es va celebrar de 
forma telemàtica. A continuació, va assistir a l’acte organitzat per l’AMIPA de 
l’Escola Malagrida en relació a la decisió del Departament d’Educació de la 
Generalitat de mantenir, de cara al proper curs, les dues aules de P3.  
 

- El dimarts dia 23 de juny va participar de l’acte d’arribada de la Flama del Canigó 
organitzat per Òmnium Garrotxa al Firal petit.  

 
 

3. - 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, des de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
4.1. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
 
 

Núm. de referència : X2020010056     
 
 
En relació a l’expedient SP062020000003 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB 
ATLETISME GARROTXA amb  NIF: G1724910-3 per un import de 448,10 euros, amb 
càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
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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 

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 448.10 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

4.2. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA "SUPORT A ENTITATS” PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT CLUB ATLETISME 

OLOT-TERRA DE VOLCANS 
 
 
 

Núm. de referència : X2020011260     
 
 
En relació a l’expedient SP062020000007 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB 
ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS, amb  NIF: G5505313-6 per un import de 
949,36 euros, amb càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 949.36 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 

4.3. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA "SUPORT A ENTITATS” PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT CLUB BÀSQUET 

OLOT. 
 
 
 
 

Núm. de referència : X2020011528     
 
 
En relació a l’expedient SP062020000013 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB 
BASQUET OLOT, amb NIF: G1714591-3 per un import de 4.811,34 euros, amb càrrec 
a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 4811.34 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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4.4. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA "SUPORT A ENTITATS” PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT CLUB HORSEBALL 

GARROTXA. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020011264     
 
 
En relació a l’expedient SP062020000008 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB 
HORSEBALL LA GARROTXA amb  NIF: G1788529-4 per un import de 824,04 euros, 
amb càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 824.04 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

4.5. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA "SUPORT A ENTITATS” PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT CLUB PATINATGE 

ARTÍSTIC D'OLOT. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020011540     
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En relació a l’expedient SP062020000015 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB 
PATINATGE ARTISTIC D'OLOT, amb  NIF: G1738098-1 per un import de 4.144,84 
euros, amb càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 4144.84 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

4.6. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA "SUPORT A ENTITATS” PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT CLUB TENNIS TAULA 

OLOT. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020011286     
 
 
En relació a l’expedient SP062020000012 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
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1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB 
TENIS TAULA OLOT amb  NIF: G1781045-8, per un import de 4.144,84 euros, amb 
càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 4144.84 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 

4.7. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA "SUPORT A ENTITATS” PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT MOTO CLUB OLOT. 

 
 

Núm. de referència : X2020011284     
 
 
En relació a l’expedient SP062020000011 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat MOTO 
CLUB OLOT amb,  NIF: G1741569-6 per un import de 460,64 euros, amb càrrec a la 
partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
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3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 460.64 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

4.8. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT AMIPA BOSC DE LA 

COMA. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020017337     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000052 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat 
ASSOCIACIO DE MARES I PARES IES BOSC DE LA COMA, amb NIF: G1744755-8 
per un import de 196,36 euros, amb càrrec a la partida 20.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
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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 

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 196.36 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
4.9. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 

REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT AMIPA ESCOLA PLA 
DE DALT. 

 
 
 

Núm. de referència : X2020015788     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000043 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat AMIPA 
ESCOLA PLA DE DALT, amb NIF: G1716098-7 per un import de 614,43 euros, amb 
càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 614.43 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

 
 

4.10. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT AMIPA ESCOLA 

VOLCÀ BISAROQUES. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020015790     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000044 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat AMIPA 
CEIP VOLCA BISEROQUES, amb NIF: G1706883-4 per un import de 845,86 euros, 
amb càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 845.86 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

4.11. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT AMIPA IES LA 

GARROTXA. 
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Núm. de referència : X2020016659     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000049 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat APA 
IES LA GARROTXA, amb NIF: G1732958-2 per un import de 659,22 euros, amb càrrec 
a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 659.22 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

 
4.12. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 

REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT AMPA ESCOLA 
MALAGRIDA. 

 
 
 

Núm. de referència : X2020015588     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000037 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
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l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA 
DEL CEIP MALAGRIDA, amb NIF: G1713970-0 per un import de 689,08 euros, amb 
càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 689.08 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

4.13. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT AMPA ESCOLA SANT 

ROC. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020012041     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000017 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA 
ESCOLA SANT ROC, amb NIF: G1722888-3 per un import de 487,52 euros, amb càrrec 
a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
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2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 487.52 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

4.14. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE 

CAÇADORS DE BATET DE LA SERRA. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020012205     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000027 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat 
ASSOCIACIO DE CAÇADORS DE BATET DE LA SERRA, amb NIF: G1734579-4 per 
un import de 385,45 euros, amb càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS 
ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
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3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 385.45 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

4.15. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ 

ESPORTIVA GASTANT KEKS. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020015632     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000041 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat 
ASSOCIACIO ESPORTIVA GASTANT KEKS, amb NIF: G5503158-7 per un import de 
573,42 euros, amb càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
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4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 573.42 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
 

4.16. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ 

ESPORTIVA VETERANS OLOT. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020014502     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000030 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat 
AGRUPACIO ESPORTIVA VETERANS D'OLOT, amb NIF: G1799346-0 per un import 
de 385,45 euros, amb càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS 
ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 385.45 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

4.17. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ 

INTEGRA. 
 
 

Núm. de referència : X2020016424     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000047 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat 
INTEGRA ASSOCIACIO DE DISCAPACITATS INTEL.LECTUALS, amb NIF: 
G1703544-5 per un import de 196,36 euros, amb càrrec a la partida 20.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 196.36 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
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4.18. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT CENTRE 

EXCURCIONISTA OLOT 
 
 
 

Núm. de referència : X2020010628     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000005 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat 
CENTRE EXCURSIONISTA D'OLOT, amb NIF: G1713274-7 per un import de 1.960,45 
euros, amb càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 1960.45 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
4.19. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 

REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT CLUB ATLÈTIC OLOT. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020014516     
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En relació a l’expedient SP06202000031 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB 
ATLETIC OLOT, amb NIF: G1753889-3 per un import de 824,04 euros, amb càrrec a la 
partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 824.04 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
4.20. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 

REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT CLUB CICLISTA LEFA 
TEAM. 

 
 
 

Núm. de referència : X2020015586     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000036 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
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1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB 
CICLISTA LEFA TEAM, amb NIF: G5518351-1 per un import de 698,73 euros, amb 
càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 698.73 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

4.21. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT CLUB CICLSTA 

INFANTIL OLOT. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020015603     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000039 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB 
CICLISTA INFANTIL OLOT, amb NIF: G1730989-9 per un import de 573,42 euros, amb 
càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
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L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 573.42 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 

4.22. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT CLUB ESCACS OLOT. 

 
 
 

Núm. de referència : X2020019376     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000054 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB 
ESCACS OLOT, amb NIF: G1725136-4 per un import de 2.878,91 euros, amb càrrec a 
la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
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4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 2878.91 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

4.23. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT CLUB ESPORTIU TAE 

KWONDO. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020012208     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000028 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB 
ESPORTIU TAEKWON, amb NIF: G5503313-8 per un import de 510,76 euros, amb 
càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 510.76 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

4.24. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT CLUB FUTBOL SANT 

ROC. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020015608     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000040 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB 
FUTBOL SANT ROC, amb NIF: G1724832-9 per un import de 2.068,54 euros, amb 
càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 2068.54 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
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4.25. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT CLUB JOVENTUT 

SANT PERE MÀRTIR. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020016193     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000045 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat 
JOVENTUT SANT PERE MARTIR, amb NIF: G1739289-5 per un import de 2.672,41 
euros, amb càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 2672.41 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
4.26. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 

REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT CLUB NAN OLIVERAS. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020019378     
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En relació a l’expedient SP06202000055 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB 
NAN OLIVERAS, amb NIF: G5533184-7 per un import de 698,73 euros, amb càrrec a la 
partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 698.73 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 

4.27. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT CLUB NATACIÓ OLOT. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020016429     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000048 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
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1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB 
NATACIO OLOT, amb NIF: G1706739-8 per un import de 5.711,26 euros, amb càrrec a 
la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 5711.26 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 

4.28. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT CLUB PATÍ HOQUEI 

OLOT. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020014935     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000034 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB 
PATI HOQUEI OLOT, amb NIF: G1734979-6 per un import de 4.281,48 euros, amb 
càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
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L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 4281.48 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

4.29. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT CLUB TENNIS OLOT. 

 
 

Núm. de referència : X2020016662     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000051 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB 
TENIS OLOT, amb NIF: G1709431-9 per un import de 3.128,26 euros, amb càrrec a la 
partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
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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 

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 3128.26 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

 
4.30. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 

REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT CLUB VOLEI OLOT. 
 
 

Núm. de referència : X2020010627     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000004 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CLUB 
VOLEIBOL OLOT, amb NIF: G1715316-4 per un import de 5.123.03 euros, amb càrrec 
a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 5123.03 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

4.31. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT CONSELL ESPORTIU 

DE LA GARROTXA. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020015589     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000038 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat 
CONSELL ESPORTIU DE LA GARROTXA, amb NIF: G1709113-3 per un import de 
910,45 euros, amb càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 910.45 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

4.32. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT ESCOLA EL PETIT 

PLANÇÓ. 
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Núm. de referència : X2020012202     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000026 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat 
ASSOCIACIO ESPORTIVA ESCOLAR PETIT PLANÇO D'OLOT, amb NIF: G1795555-
0 per un import de 569,64 euros, amb càrrec a la partida 20.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 569.64 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
4.33. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 

REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT ESCOLA MORROT. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020016660     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000050 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
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l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat CEIP 
EL MORROT, amb NIF: Q1700573-G per un import de 427,79 euros, amb càrrec a la 
partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 427.79 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

4.34. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT ESCOLA PIA D'OLOT. 

 
 
 

Núm. de referència : X2020019399     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000057 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat 
ESCOLA PIA D'OLOT, amb NIF: R1700058-I per un import de 271,02 euros, amb càrrec 
a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
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2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 271.02 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

4.35. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT ESCOLA PIA D'OLOT. 

 
 
 

Núm. de referència : X2020019394     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000056 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat 
ESCOLA PIA D'OLOT, amb NIF: R1700058-I per un import de 3.190,59 euros, amb 
càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
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conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 3190.59 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

4.36. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT FUNDACIÓ UNIÓ 

ESPORTIVA OLOT. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020012141     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000023 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat 
FUNDACIÓ UNIO ESPORTIVA OLOT SAD, amb NIF: A1731484-0 per un import de 
5.335,32 euros, amb càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS 
ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
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5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 5335.32 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

4.37. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT GARROTXA RUGBI 

CLUB. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020016417     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000046 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat 
GARROTXA RUGBY CLUB, amb NIF: G1795052-8 per un import de 2.453,12 euros, 
amb càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 2453.12 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

4.38. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT SOCIETAT ESPORTIVA 

DE CAÇA D'OLOT I COMARCA. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020014940     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000035 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat 
SOCIETAT DE CAÇADORS D'OLOT I COMARCA, amb NIF: G1716186-0 per un import 
de 385,45 euros, amb càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS 
ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 385.45 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
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4.39. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA SUPORT A ENTITATS PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, A L’ENTITAT UNIÓ ESPORTIVA 

OLOT, SAD. 
 
 
 

Núm. de referència : X2020013342     
 
 
En relació a l’expedient SP06202000029 d’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a les entitats esportives de la ciutat d’Olot, vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de concurrència competitiva, a l’entitat UNIO 
ESPORTIVA OLOT SAD, amb  NIF: A1731484-0 per un import de 1.701,24 euros, amb 
càrrec a la partida 20.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

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

200300 2000026 Despeses 20330  341  480002 1701.24 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- APROVACIÓ PROJECTE EL TALLER DELS 
SASTRES I SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A CCAM. 

 
 
Núm. de referència : X2020021325     
 
Vista la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i els 
serveis afectats econòmicament per la COVID-19, publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya Núm.8123 – 29.4.2020. 
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Vista a Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda afectats 
econòmicament per la COVID-19. 
 
Vist que la zona nord del Nucli Antic de la ciutat d'Olot, especialment al voltant del Carrer 
dels Sastres, va passar de ser un dels més transitats i comercials de la vila a ser un dels 
espais més deprimits i foscos del barri en pocs anys. El tancament de molts comerços i 
la degradació dels edificis va buidar la zona d'activitat econòmica i ciutadana. El projecte 
del Taller dels Sastres, tanmateix, ha aconseguit iniciar una revitalització de la zona a 
través de l'ocupació de locals buits per part d'artesans i creadors de la comarca amb el 
suport de l'administració i emparant-se en la participació ciutadana de tot el barri. El 
2020, el projecte busca consolidar l'activitat artesana ja present a la zona amb 5 locals 
adjudicats i el suport de l'Associació de Creadors de la Garrotxa per fixar la seva activitat 
al territori, augmentar la notorietat del projecte i establir el nucli antic d'Olot com a punt 
d'interès artesanal. L'artesania és un element de gran potencialitat pel desenvolupament 
urbà degut a la seva resistència a les amenaces que afecten al comerç tradicional i al 
seu alt valor per a la sostenibilitat.  
 
I en relació a l’expedient SPR12020000003 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  d'Empresa, comerç i turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el projecte EL TALLER DEL SASTRES 2020.  
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte i sol·licitar una subvenció per 
import de quatre mil quatre-cents un euros (4.401,00€). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

6.1. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0023, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA DE 

DONA, A FAVOR DE LA SRA. ****. 
 
Núm. de referència : X2020021382     
 
Vista la instància presentada en data 10 de juny de 2020 (Registre general de 
l’Ajuntament d’Olot E2020007940), pel Sr. ****, en la que demana que s’autoritzi el canvi 
de nom de la parada núm. MS0023 del mercat setmanal del dilluns, destinada a la venda 
de roba de dona, de 6 metres, a favor de la seva dona, la Sra. ****. 
 
Considerant que el Sr. **** està al corrent del pagament de les taxes municipals de 
mercats, corresponents a  l’exercici 2019. 
 
Considerant que la Sra. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 10 del 
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (BOP, núms. 200/17-10-2018 
i 216/12-11-2019), per ser titular d’una autorització per a la venda en el mercat setmanal, 
segons s’acredita en la documentació que s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant els articles 15 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires i 
4, 10 i 17 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; i vist l’expedient 
administratiu IM022020000015 antecedents corresponents, que serveixen de motivació 
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a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, Comerç 
i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR el canvi de nom de la parada MS0023 del mercat setmanal del 
dilluns, de 6 metres, destinada a la venda de roba de dona, a favor de la Sra. **** amb 
núm. de DNI **** 
 
Segon.- Aquest canvi de nom tindrà efectes a data 1 de juliol de 2020. 
 
Tercer.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no comporta 
la imposició de taxes  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DEPSESES 

 
 
 
Núm. de referència : X2020021604     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000044 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex 20/16 per un import de 173.209,56 
euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 173209.56 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

8.1. - DESESTIMAR RECURS CONTRA LIQUIDACIÓ TAXA OCUPACIÓ 1T 2020 
 
Núm. de referència : X2020020211     
 
 
Vist l’expedient administratiu IG192020000012 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords:  
 
 
Vist el recurs de reposició - expedient administratiu IG192020000012 - presentat a 
l’Ajuntament d’Olot amb data 5 de juny de 2020 per ORANGE ESPAGNE, S.A.U. contra 
la liquidació nº OSL/2020/0000800073, corresponent al primer trimestre de 2020 de la 
taxa per utilització privativa i aprofitament especial sobre el sòl, subsol i vol de les 
vies públiques a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
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d’interès general, per import de 3.058,51€ aprovada per Junta de Govern Local de data 
11 de maig de 2020 i notificada el 18 de maig de 2020.  
 
Atès que, en aplicació de l’art. 24.1.c) i concordants del Text Refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de 
l’Ordenança Fiscal 3.2, i en base a la declaració fiscal de la recurrent sobre els seus 
ingressos bruts en el servei de telefonia fixa en el terme municipal presentada a 
l’Ajuntament d’Olot amb data 17 d’abril de 2020 – registre entrada E2020005444 -, i 
l’Ajuntament d’Olot va procedir a girar la liquidació corresponent al primer trimestre de 
2020, per l’import indicat, essent degudament notificada la liquidació al subjecte passiu.  
 
Atès que dintre del termini legal, el subjecte passiu ha presentat recurs de reposició 
contra la liquidació indicada, i en realitat indirectament contra l’Ordenança Fiscal en què 
s’empara, al·legant la vulneració de diversos preceptes i doctrines jurisprudencials 
europeus, i en concret en base als motius que tot seguit es resumeixen:  
 
a) La taxa en qüestió seria contrària al Dret Comunitari, que exigeix al respecte que la 
taxa només s’imposi als titulars de xarxes instal·lades al domini públic, només si és 
necessari per garantir l’ús òptim dels recursos, i sempre que estigui justificada 
objectivament i sigui proporcionada a la finalitat prevista.  
 
b) Les conclusions de la sentència del TJUE de 12 de juliol de 2012, adreçades a la 
telefonia mòbil, també són aplicables a la telefonia fixa, de manera que s’impedeix 
l’aplicació de la taxa també a les operadores de telefonia fixa que no siguin titulars de 
les xarxes instal·lades en propietats públiques.  
 
c) L’Ajuntament hauria incomplert la seva obligació de transparència en no publicar el 
resum anual de despeses que justifiquin la imposició de la taxa i l’import total recaptat 
per aquest concepte, impedint que la recurrent comprovi si la taxa en qüestió és 
proporcionada i està justificada.  
 
Atès que, en relació al primer punt, cal aclarir en primer lloc que la taxa s’està exigint, 
només per telefonia fixa (no per telefonia mòbil) a qui és titular d’una xarxa instal·lada 
en el domini públic local, tal com resulta de l’informe emès per l’arquitecte tècnic de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament, que obra a l’expedient, i del qual se’n desprèn que la 
recurrent va sol·licitar i obtenir llicència, i ha realitzat les tasques corresponents, per tal 
d’estendre la seva pròpia xarxa de cablejat pel terme municipal, tant en el subsòl com 
en el vol, i en el primer cas col·locant els seus propis cables a la canalització prèviament 
instal·lada per una altra operadora i, quan això no era possible, obrint les rases 
necessàries en el subsòl del domini públic municipal.  
 
Atès que la taxa en qüestió és un dels cànons d’implantació permesa a l’art. 13 de la 
Directiva 2002/20/CE, de 7 de març de 2002 (Directiva Autorització), i no una de les 
“taxes” (en terminologia europea) regulades a l’art. 12 de la mateixa Directiva, per la 
qual cosa no li resulten exigibles els requisits que afecten a aquestes darreres, sinó 
només les que afecten als cànons de l’art. 13.  
 
Atès que no consta que s’incompleixi cap dels requisits propis dels cànons de l’indicat 
art. 13 de la Directiva Autorització, doncs la taxa en qüestió garanteix l’ús òptim 
d’aquests recursos (doncs serveix per regular i limitar un ús massiu i indiscriminat del 
domini públic local), respecte el principi de transparència (l’establiment de la taxa, que 
deriva directament de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, fixa amb claredat els 
seus paràmetres quantitatius i qualitatius), no causa cap discriminació (doncs s’aplica a 
tots els operadors que són titulars de xarxes instal·lades al domini públic, amb l’única 
distinció de Telefónica de España, que paga el mateix tribut però en forma de 
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compensació prevista en una llei especial, i podent arribar a constituir una discriminació 
contra Telefónica de España el fet de no exigir a les altres operadores de telefonia fixa 
titulars de xarxes aquesta taxa), és absolutament proporcionada al fi previst (com ho són 
les taxes previstes pel mateix concepte per a tots els altres serveis de subministraments 
d’interès general previstes al mateix precepte legal), sense vulnerar cap principi de la 
Directiva Marc.  
 
Atès que en l’exigència de la taxa en qüestió no s’ha vulnerat cap de les especialitats 
aplicables als serveis de telecomunicacions en virtut de la legislació europea sobre la 
matèria, doncs s’exigeix a qui és titular d’una xarxa instal·lada en el domini públic local, 
és necessària per a l’ús òptim d’aquest recurs limitat i és proporcionada a la seva 
finalitat, per la qual cosa cal concloure que amb la liquidació aquí impugnada no s’està 
infringint cap legislació europea aplicable.  
 
Atès que, si bé és cert que les conclusions de la sentència del TJUE de 12 de juliol de 
2012 són aplicables, no només a la telefonia mòbil, sinó també a la fixa, no és cert que 
la liquidació impugnada, ni l’Ordenança Fiscal, ni la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals estiguin vulnerant la legislació europea sobre telecomunicacions ni en particular 
la jurisprudència sorgida del TJUE, doncs la taxa s’exigeix a qui és titular d’una xarxa 
instal·lada en el domini públic local, i la sentència indicada només excloïa de tributació 
per aquesta taxa a les operadores de telefonia mòbil (cal entendre que també abastaria 
a les de telefonia fixa) que no fossin titulars d’aquests xarxes instal·lades en el domini 
públic local, de manera que la sentència està tractant d’un cas absolutament diferent del 
que ara es planteja, i com a tal sentència no determina cap causa per la qual una 
operadora de telefonia fixa amb xarxa pròpia instal·lada s’hagi de veure eximida del 
pagament de la taxa en qüestió (que és un dels cànons permès per l’art. 13 de la 
Directiva Autorització).  
 
Atès que la jurisprudència espanyola aportada de contrari el que admet és que l’exclusió 
de tributació de les operadores que no siguin titulars de xarxes instal·lades al domini 
públic, establerta per a la telefonia mòbil a la sentència del TJUE indicada, també és 
extensible a les operadores de telefonia fixa en la mateixa situació, però en cap moment 
no es diu que aquesta exclusió afecti a les empreses de telefonia fixa que sí que siguin 
titulars de xarxes instal·lades al domini públic local., per la qual cosa la liquidació 
impugnada tampoc no estaria infringint cap jurisprudència aplicable.  
 
Atès que, pel que fa a la quantificació, la jurisprudència aportada per la recurrent, que 
no considera adequat el sistema de quantificació emprat a l’hora de gravar a les 
operadores de telefonia mòbil, no resulta aplicable en aquest cas, doncs aquell sistema 
de quantificació era absolutament divers de l’ara emprat, el qual ve establert directament 
per la Llei reguladora de les Hisendes Locals (recordem que en el cas de la telefonia 
mòbil, s’aplicava un sistema de quantificació basat en la lletra a) de l’art. 24.1 de la Llei, 
i no en la lletra c) del mateix precepte, com en aquest cas), i que a més a més no està 
afectat de les notes de vaguetat i imprecisió que en les seves sentències el Tribunal 
Suprem atribuïa al sistema quantificació de la telefonia mòbil (per exemple, dades a 
nivell nacional extretes dels informes anuals de la Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions), sinó que participa del criteri de raonabilitat atribuïble a la taxa 
aplicable a totes les empreses de subministraments d’interès general.  
 
Atès que no és certa la manca de compliment municipal del deure de transparència 
legalment exigible, doncs el que reclama la recurrent que es publiqui resulta exigible per 
a les taxes de l’art. 12 de la Directiva Autorització, o eventualment per als cànons exigits 
en procediments d’autorització de les empreses telefòniques per operar en el mercat, i 
no per als cànons per l’aprofitament del domini públic local de l’art. 13 de la mateixa 
Directiva, de forma que en cap cas no s’hauria incomplert per l’Ajuntament cap obligació 
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de publicitat i transparència legalment establerta, a més a més que un eventual 
incompliment en aquest sentit no seria atribuïble a la liquidació aquí impugnada.  
 
Atès que, en definitiva, l’Ajuntament està obligat a liquidar aquells tributs que venen 
establerts legalment, i a aplicar els sistemes de quantificació legalment determinats, 
sempre que això no suposi una infracció legal, tal com l’ha entès la jurisprudència, el gir 
de la liquidació impugnada, aplicant el sistema de quantificació de l’art. 24.1.c) de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals és ajustat a Dret, i procedeix la desestimació del 
recurs de reposició interposat pel subjecte passiu.  
 
Atès que l’òrgan competent per resoldre el recurs preceptiu de reposició previst a l’art. 
14.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals és el mateix òrgan que 
va aprovar la liquidació impugnada.  
 
Per això, es formula la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:  
 

DESESTIMAR el recurs de reposició formulat per ORANGE ESPAGNE, S.A.U. contra 

la liquidació nº OSL/2020/0000800073 corresponent al primer trimestre de 2020 de la 

taxa per utilització privativa i aprofitament especial sobre el sòl, subsol i vol de les 

vies públiques a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 

d’interès general, per import de 3.058,51€. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I 
CULTURAL ANY 2020 

 
 
Núm. de referència : X2020004660     
 
 
Vist l’expedient núm: SUR12020000002 i antecedents corresponents, el regidor delegat  
d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació a 
FONS SUBVENCIONS 2020 -ESPAI CRÀTER-, per un import de 556736.00 euros. 
 
2.- Agrair a  , la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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9.2. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2020 
 
 
 
Núm. de referència : X2020014679     
 
 
En relació a l’expedient SCU12020000001 d’acceptació de subvenció del festival 
sismògraf 2020 i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb destinació a 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER AL FINANÇAMENT DEL FESTIVAL SISMÒGRAF 
2020, per un import de 30.000,00 €. 

   
2.- Agrair a  la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 

3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 

El termini de justificació de la subvenció finalitza el 27 de novembre de 2020. 

 

4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 

 
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 

amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.3. - SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ PER LES ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS - CURS 2018/2019 

 
 
Núm. de referència : X2020014311     
 
 
En relació a l’expedient SED12020000001, 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.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIÓ DE GIRONA, d’Assistència i 

Cooperació als Municipis, amb destinació a despeses de funcionament de les 
escoles bressol de titularitat municipal, per un import de 179.375,00 €. 

   
2.- Agrair a  la Diputació de Girona, Assistència i Cooperació als Municipis, la concessió 
de l’esmentada subvenció. 
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3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 

4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 

 
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 

amb l’expedient. 
 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

10.1. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENT D'IBI" 
 
 
Núm. de referència : X2020020623 
Expedient núm. R0082020000005     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  ****/03 
nom: **** instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de 
l’Impost sobre Béns Immobles dels exercicis: 14/15/16/17, i per import principal de 
1.275,16 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****/03, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C VERGE DE LA GUIA, 37  3 1 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
14/15/16/17.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble ****per tal que efectuï l'ingrés del nominal 
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu 
dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es 
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, 
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   1.275,16 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   ****/03 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 14/15/16/17 
núm. del rebut  14IB7503/15IB7411/16IB7275/17IB7586 
exercici(s)    14/15/16/17 
referència cadastral  8404403DG5780S049AK 
adreça finca   C VERGE DE LA GUIA, 37  3 1 
valor cadastral  19: 40784,29 
import per principal  1.275,16 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1893/838/51/17801 
data transmissió 23/11/2018 
comprador a qui es deriva **** 
NIF comprador **** 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 

10.2. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI" 
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Núm. de referència : X2020020619 
Expedient núm. R0082020000004     
 
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  ****/01 
nom: DORIATH SOLUTIONS SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 15/16/17/15/19, i per import principal de 3.120,37 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal DORIATH SOLUTIONS SL expedient 
núm. ****/01, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de 
recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C. VERGE DE LA GUIA, 41  B al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
15/16/17/15/19.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANKINTER SA per tal que efectuï 
l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en 
cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei 
general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament 
dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que 
es puguin produir. 
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QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   3.120,37 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   DORIATH SOLUTIONS SL 
Expedient   ****/01 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 15/16/17/15/19 
núm. del rebut  15IB7960/16IB7805/17IB8174/18IB8096/19IB8114 
exercici(s)    15/16/17/15/19 
referència cadastral  8404403DG5780S030KW 
adreça finca   C. VERGE DE LA GUIA, 41  B 
valor cadastral  19: 76749,01 
import per principal  3.120,37 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1454/583/92/17782 
data transmissió 28/05/2019 
comprador a qui es deriva BANKINTER SA 
NIF comprador A28157360 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
10.3. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI" 

 
 
Núm. de referència : X2020020615 
Expedient núm. R0082020000003     
 
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: BANDRA INVERSIONES 2007 SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 15/16/17/18, i per import principal de 1.241,14 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 
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• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal BANDRA INVERSIONES 2007 SL 
expedient núm. ****, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines 
de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV JOAN DE CABIROL, 7 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
15/16/17/18.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO SABADELL SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   1.241,14 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   BANDRA INVERSIONES 2007 SL 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 15/16/17/18 
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núm. del rebut  15IB1933/16IB1953/17IB2060/18IB2011 
exercici(s)    15/16/17/18 
referència cadastral  7612107DG5771S001KK 
adreça finca   AV JOAN DE CABIROL, 7 
valor cadastral  19: 38693,86 
import per principal  1.241,14 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1848/813/58/5908 
data transmissió 06/07/2018 
comprador a qui es deriva BANCO SABADELL SA 
NIF comprador A08000143 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.4. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI" 
 
 
Núm. de referència : X2020020614 
Expedient núm. R0082020000002     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  ****/01 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16/17/18/19, i per import principal de 731,32 
euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****/01, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C VALLS NOUS, 17  2 al pagament 
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15/16/17/18/19.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO SABADELL SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   731,32 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   ****/01 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16/17/18/19 
núm. del rebut  13IB13264/14IB13686/15IB13692/16IB13276/17IB13839/ 
exercici(s)    13/14/15/16/17/18/19 
referència cadastral  8102410DG5780S003RU 
adreça finca   C VALLS NOUS, 17  2 
valor cadastral  19: 13229,03 
import per principal  731,32 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1737/752/178/32507 
data transmissió 11/01/2019 
comprador a qui es deriva BANCO SABADELL SA 
NIF comprador A08000143 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.5. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI" 
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Núm. de referència : X2020020602 
Expedient núm. R0082020000001     
 
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  ****/02 
nom: ORIENT OLOT PROMOTIONS SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 15/16/17/18, i per import principal de 2.243,78 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal ORIENT OLOT PROMOTIONS SL 
expedient núm. ****/02, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines 
de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C. CLIVILLERS, 17 al pagament dels 
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 15/16/17/18.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble ALISEDA SA per tal que efectuï l'ingrés 
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no 
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general 
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels 
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es 
puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   2.243,78 euros, corresponents al nominal del deute. 
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CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   ORIENT OLOT PROMOTIONS SL 
Expedient   ****/02 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 15/16/17/18 
núm. del rebut  15IB16278/16IB15809/17IB16510/18IB16545 
exercici(s)    15/16/17/18 
referència cadastral  8002513DG5780S001KT 
adreça finca   C. CLIVILLERS, 17 
valor cadastral  19: 69952,01 
import per principal  2.243,78 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1472/594//3175 
data transmissió 15/06/2018 
comprador a qui es deriva ALISEDA SA 
NIF comprador A28335388 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

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

VIA PÚBLICA. 
  
Núm. de referència : X2019009652     
 
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 4 de març de 2019 (Registre General, núm. E2019004272/04-

03-2019), el Sr. ****va formular reclamació patrimonial pels danys ocasionats per una 
caiguda a la cruïlla dels carrers Pollancre i Ginebre, el dia 6 de gener de 2019, degut al 
mal estat del paviment. A conseqüència de la caiguda va haver d’anar a l’hospital on li 
van diagnosticar una fractura al peu esquerra, que va necessitar tractament (bota de 
guix amb reforç i medicaments) i una baixa laboral amb efectes de 9 de gener de 2019. 
A la petició s’hi acompanyen: unes fotografies (3) de l’estat del paviment; un informe 
d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 7 de gener de 2019 (núm. assistència 
1372594); certificats mèdics de baixa d’incapacitat laboral i posteriors confirmacions (4) 
i fulls de citació a l’Hospital d’Olot (2). 
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En escrit de data 20 de març de 2019 (Registre General, núm. E2019005336/20-03-

2019), el Sr. **** va aportar a l’expedient el comunicat mèdic d’alta d’incapacitat, de data 
12 de març de 2019, còpia del carnet del servei de rehabilitació de l’Hospital d’Olot i 
diversos justificants d’assistència a sessions de rehabilitació, així com un rebut de 
24,39.- € de despeses farmacèutiques. En data 23 de març de 2020, aquesta reclamació 
es va quantificar en 3.683,12.- € (3.551’46.- €, període de baixa laboral del 6 de  gener 
del 2019 fins el 12 de març del 2019; 24’39.- € de despeses de farmàcia; i 107,27.- € en 
concepte d’interessos) 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 14 de març de 2019 
s’assenyala que consultats els arxius de la Policia Municipal no els consta haver 
intervingut en la caiguda que manifesta haver patit el Sr. ****, el dia 6 de gener de 2019, 
a la cruïlla dels carrers Pollancre i Ginebre. 

 

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.  
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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 dels carrers Pollancre i Ginebre 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.  
 
La fotografies aportades en la reclamació pel Sr. **** ofereixen una visió general i de 
detall de la cruïlla on manifesta que es va entrebancar. La fotografia de visió general 
(doc. 3) mostra  que les voreres dels carrers Pollancre i Ginebre són suficientment 
uniformes, sense grans desnivells ni grans desperfectes i presenten un estat de 
conservació raonable i que, en conseqüència, s’adeqüen 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.  
 
Les fotografies de detall (docs. 4 i 5) mostren unes alteracions menors a la vorada que, 
en cap cas, afecten a la vorera ni a l’espai de pas dels vianants. Aquestes alteracions 
generen uns desnivells d’escassa entitat que no comporten cap perill; d’aquí que 
puguem convenir en què l’estat de conservació de les voreres és raonable i que, en el 
seu conjunt, aquestes voreres no representen cap perill per al pas normal dels vianants, 
sinó que resulten fàcilment transitables amb un nivell d’atenció mínim, segons els 
cànons socials imperants. 
 
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 SRP12019000010 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. 
 
 

11.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 
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Núm. de referència : X2020010467     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. ****, en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

Primer.- En data 3 de març de 2020 la Sra. ****va formular reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle de la seva propietat marca Toyota, 

model Auris, matrícula ****, quan circulava pel passeig de Barcelona i una branca dels 
arbres que  hi ha al passeig li va caure al damunt del sostre del cotxe. A conseqüència 
d’aquests fets es van produir desperfectes al sostre del vehicle. 
 
En escrit de data 12 de març de 2020 (Registre General, núm. S2020005359) es va 
requerir a la Sra. ****, per tal que aportés la documentació acreditativa de la propietat 
del vehicle i la factura de la reparació dels danys que es reclamen. En resposta a aquest 
requeriment la part reclamant gue ha aportat a l’expedient el permís de circulació on 
consta la propietària del vehicle i UNA valoració de danys i factura, emesa per Aura 
Motor SL, de 13 de maig de 2020 (ref. 2020TD394), per un import de 425,81 euros, que 
és la quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En acta de la Policia Municipal de 2 de març de 2020 (A.10.PL. 202000246), 
s’assenyala que, a la 09:59 hores del dia de la data, es va rebre una trucada a la Sala 
de Coordinació de la Policia Municipal informant que, al passeig de Barcelona, una 
branca havia caigut d’un arbre i havia impactat al sostre d’un vehicle que hi circulava. 
La patrulla personada al lloc dels fets va localitzar, al davant del núm. 9 del passeig de 
Barcelona, el vehicle Toyota Auris, matrícula ****, que presentava un enfonsament al 
sostre compatible amb la caiguda de la branca d’arbre, que els agents van observar que 
estava al costat del vehicle accidentat. 
 

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” 
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Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un 
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el 
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força 
major i 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. 
 
Així doncs, 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’acta de la Policia Municipal de 2 de març de 2020 
(A.10.PL. 202000246), és raonable apreciar la relació causal entre els danys reclamats 
i el funcionament dels serveis municipals, 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, pel que fa a les competències 
atorgades als municipis en matèria de trànsit i mobilitat; així com en el manteniment i 
conservació de parcs i jardins públics.  
 
Vist l’expedient administratiu SRP12020000010 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 dels següents acords: 
 

Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la Sr. ****, pels danys 
ocasionats al vehicle Toyota Auris, matrícula ****, quan circulava pel passeig de 
Barcelona i una branca d’arbre li va caure al damunt del cotxe, causant-li desperfectes 
al sostre. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB 
VUITANTA-UN CÈNTIMS (425,81.- €) a favor de la Sra. ****, en concepte 
d’indemnització pels danys ocasionats a un seu vehicle. Aquest pagament es farà a 
càrrec de la partida: 20.130.920.224000 “Assegurances”. 
 

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

200240  Despeses 20130  920  224000 425.81 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 

 
Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona interessada 
ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les esmentades 
oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda pels danys 
reclamants en aquest expedient administratiu. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.1. - PAGAMENT INDEMNITZACIÓ EN RELACIÓ AL COVID-19 DEL 
CONTRACTE DE CONSTRUCCIÓ EDIFICI I URBANITZACIÓ, IMPLEMENTACIÓ 

DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC I EL SEGUIMENT DE L'OBRA DE L'ESPAI 
CRÀTER. LOT 1: CONSTRUCCIÓ EDIFICI I URBANITZACIÓ . 
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Núm. de referència : X2020002724     
 
 
Antecedents 
 
 
Vist que l’empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA és l’adjudicatària del 
contracte d’obra per a la Construcció de l’Edifici i Urbanització de l’Espai Cràter d’Olot, 
des de 23 de gener de 2020, per un import de tres milions seixanta-quatre mil quatre-
cents vint-i-un euros amb deu cèntims (3.064.421,10 €), IVA inclòs. 
 
Vist que el termini d’execució del les obres és de 15 mesos, comptats a partir de la 
signatura del contracte. 
 
Atesa la situació de crisis social i econòmica provocada pel COVID-19 i la conseqüent 
declaració de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, que ha comportat canvis en la 
situació dels diversos contractes que té adjudicats l’Ajuntament d’Olot, els seus 
Organismes Autònoms i Consorcis adscrits. 
 
Vist que resulten aplicables les disposicions del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada por el COVID-19 i les seves successives pròrrogues; el Reial Decret-Llei 
8/2020, de 17 de març i Real decret-llei 11/2020 de 31 de març, pels que s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-
19 i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyoles les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Vist l’informe de 16 de juny de 2020 dels serveis jurídics i econòmics de l’Ajuntament 
d’Olot que conclou que el contracte és un contracte d’obres que romangué suspès 
expressament amb motiu de l’estat d’alarma declarat a conseqüència del COVID-19, 
des del dia 16 de març al 20 d’abril de 2020  ambdós dies inclosos, i per tant li resulta 
aplicable el que disposa l’article 34.3 i la Disposició Final Primera apartat 10 del Reial 
Decret Llei 8/2020, de 17 de març. 
 

Vista la instància, de 26 de maig de 2020, presentada pel Sr. **** en representació de 

CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA, on sol·licita la quantitat de mil dos-cents 
seixanta-sis euros (1.266,00.-€) com a indemnització pel període que el contracte va 
romandre suspès, en concepte de despeses pel manteniment de la garantia, despeses 
de les pòlisses d’assegurances exigides en contracte i despeses de lloguer i 
manteniment dels equips i mitjans auxiliars de l’obra. 
 
Vist que el contractista ha manifestat que el personal adscrit al present contracte ha 
estat objecte d’un expedient de regulació temporal durant aquest període de suspensió.  
 
Vist l’informe del tècnic coordinador del Projecte Espai Cràter  com a responsable del 
contracte, de  2 de juny de 2020, que entre altres coses, afirma que el contracte conserva 
la seva finalitat i procedeix continuar amb la seva prestació.   
 
I   vist  l’expedient administratiu núm.  CCS12020000002, la regidora delegada  
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.-Procedir al pagament de mil dos-cents seixanta-sis euros (1.266,00.-€) a 
l’empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA corresponents a les despeses de 
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manteniment de garantia, pòlisses d’assegurances i lloguer i manteniment dels equips i 
mitjans auxiliars, amb motiu de la suspensió del contracte provocada pel COVID 19. 
 
Aquest pagament es realitza en concepte de la indemnització prevista a l’article 34. 3 
del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març i Real decret-llei 11/2020 de 31 de març, 
pels que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per 
fer front al COVID-19, motiu de la suspensió del contracte entre el dia 16 de març i 20 
d’abril de 2020 ambdós inclosos.  
 
El pagament es realitzarà amb càrrec a la partida de  núm. 20.130.920.224001 “ 
indemnitzacions contractes serveis Covid-19” del Pressupost Municipal. 
 

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

200240  Despeses 20130  920  224001 1266 INDEMNITZACIONS 
CONTRACTES SERVEIS 
(COVID19) 

130 133 999 099 999 999 

 
 
SEGON.- Notificar el present acord a l’empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, 
SA. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.2. - DESESTIMACIÓ INDEMNITZACIÓ EN RELACIÓ COVID -19 DEL 
CONTRACTE DE  CONSTRUCCIÓ EDIFICI I URBANITZACIÓ, IMPLEMENTACIÓ 

DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC I SEGUIMENT DE L'OBRA ESPAI CRÀTER. LOT 
3: DIRECCIÓ D'EXECUC8IÓ, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I CONTROL DE 

QUALITAT DE L'OBRA 
 
 
Núm. de referència : X2020002816     
 
 
Antecedents 
 
Vist que l’empresa COLOMER RIFÀ, SLP és l’adjudicatària del contracte de serveis de 
direcció executiva i la coordinació de la seguretat i salut de l’obra de l’edifici de l’Espai 
Cràter d’Olot, des de  per un import de setanta-sis mil cinc-cents cinquanta-un euros i 
un cèntim  (76.551,01 euros €) IVA inclòs. 
 
Atesa la situació de crisis social i econòmica provocada pel COVID-19 i la conseqüent 
declaració de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, que ha comportat canvis en la 
situació dels diversos contractes que té adjudicats l’Ajuntament d’Olot, els seus 
Organismes Autònoms i Consorcis adscrits. 
 
Vist el que resulten aplicables les disposicions del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada por el COVID-19 i les seves successives pròrrogues; el Reial Decret Llei 
8/2020, de 17 de març i Reial Decret  Llei 11/2020 de 31 de març, pels que s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-
19 i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyoles les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
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Vista la sol·licitud d’indemnització de mil dos-cents quaranta euros (1.240,00.-€) que 
realitza el Sr. **** en representació de COLOMER RIFÀ, SLP, l’1 de juny de 2020. 
 
Vist l’informe de data 16 de juny de 2020 dels serveis jurídics i econòmics de 
l’Ajuntament d’Olot que conclou que el contracte està classificat com a contracte de 
tracte no successiu, NO es troba suspès i que li resulta aplicable el que disposa l’article 
34.2 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març de 2020, en el sentit que en cas de no 
poder complir amb els terminis fixats en el contracte podrà sol·licitar una ampliació de 
termini almenys igual al temps perdut com a conseqüència del COVID-19 o de les 
mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o l’Administració local per 
combatre’l. 
 
 
Vist l’informe del tècnic coordinador de l’Espai Cràter de l’Ajuntament d’Olot de 2 de juny 
de 2020, com a responsable del contracte. 
 
 I vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000003, com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
 
PRIMER.-  Desestimar la petició d’indemnització de mil dos-cents quaranta euros 

(1.240,00.-€)  presentada pel Sr. ****en representació de COLOMER RIFÀ, SLP, el dia 

1 de juny de 2020, atès que es tracta d’un contracte no successiu que no es troba suspès 
i li resulta aplicable el que disposa l’article 34.2 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de 
març. 
 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a COLOMER RIFÀ, SLP. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.3. - DESESTIMACIÓ INDEMNITZACIÓ EN RELACIÓ AL COVID-19  DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRES 

DE CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI ESPAI CRÀTER. 
 
 
 
Núm. de referència : X2018039486     
 
 
Antecedents 
 
Vist que l’empresa BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, SLP és l’adjudicatària del 
contracte de serveis de la redacció del projecte i direcció d’obra de l’edifici de l’Espai 
Cràter d’Olot, des de 23 de maig de 2019, per un import de cent vuitanta-sis mil quatre-
cents vuitanta-cinc euros amb vint cèntims (186.485,20 €), IVA inclòs. 
 
Aquest preu comprèn els següents conceptes:  
- Per la redacció del projecte = 93.430€ (IVA exclòs). (113.050,30€ (IVA inclòs).  
-Per la direcció d’obres = 60.690€ (IVA exclòs). (73.434,90€ (IVA inclòs) 
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Atesa la situació de crisis social i econòmica provocada pel COVID-19 i la conseqüent 
declaració de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, que ha comportat canvis en la 
situació dels diversos contractes que té adjudicats l’Ajuntament d’Olot, els seus 
Organismes Autònoms i Consorcis adscrits. 
 
Vist el que resulten aplicables les disposicions del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada por el COVID-19 i les seves successives pròrrogues; el Reial Decret Llei 
8/2020, de 17 de març i Reial Decret  Llei 11/2020 de 31 de març, pels que s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-
19 i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyoles les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Vista la sol·licitud d’indemnització de dos mil nou-cents setanta-vuit euros i vint-i-un 
cèntims (2.978,21.-€) que realitza el Sr. ****en representació de BAENA CASAMOR 
ARQUITECTES BCQ, SLP, el 25 de maig de 2020.  
 
Vist l’informe de data 16 de juny de 2020 dels serveis jurídics i econòmics de 
l’Ajuntament d’Olot que conclou que el contracte està classificat com a contracte de 
tracte no successiu, que NO es troba suspès i que li resulta aplicable el que disposa 
l’article 34.2 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març de 2020, en el sentit que en 
cas de no poder complir amb els terminis fixats en el contracte podrà sol·licitar una 
ampliació de termini almenys igual al temps perdut com a conseqüència del COVID.19 
o de les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o l’Administració local 
per combatre’l. 
 
 
Vist l’informe del tècnic coordinador de l’Espai Cràter de l’Ajuntament d’Olot de 2 de juny 
de 2020, com a responsable del contracte. 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000032, com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
 
PRIMER.-  Desestimar la petició d’indemnització de dos mil nou-cents setanta-vuit euros 

i vint-i-un cèntims (2.978,21.-€)  presentada pel Sr. ****en representació de BAENA 

CASAMOR ARQUITECTES BCQ, SLP, el 25 de maig de 2020, atès que es tracta d’un 
contracte no successiu que no es troba suspès i li resulta aplicable el que disposa l’article 
34.2 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, SLP. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
12.4. - DESESTIMACIÓ INDEMNITZACIÓ CONTRACTE CONSTRUCCIÓ EDIFICI, 

IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC I EL SEGUIMENT DE L'OBRA 
DE L'ESPAI CRÀTER. LOT 2 : "IMPLEMENTACIÓ MUSEOGRAFIA". 

 
 
 
Núm. de referència : X2020000769     
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Antecedents 
 
Vist que l’empresa INDISSOLUBLE, SL és l’adjudicatària del contracte de serveis i 
subministrament de la museologia i seguiment de les obres de l’Espai Cràter d’Olot, des 
de 23 de gener de 2020, per un import de un milió noranta-set mil cent set euros ( 
1.097.107,00 €), IVA inclòs. 
 
Atesa la situació de crisis social i econòmica provocada pel COVID-19 i la conseqüent 
declaració de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, que ha comportat canvis en la 
situació dels diversos contractes que té adjudicats l’Ajuntament d’Olot, els seus 
Organismes Autònoms i Consorcis adscrits. 
 
Vist el que resulten aplicables les disposicions del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada por el COVID-19 i les seves successives pròrrogues; el Reial Decret Llei 
8/2020, de 17 de març i Reial Decret  Llei 11/2020 de 31 de març, pels que s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-
19 i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyoles les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Vist que en data 22 d’abril  de 2020 l’empresa adjudicatària ha presentat sol·licitud  de 
la indemnització que correspongui en motiu de la Covid-19 en la que sol·licita: 
 

Despeses de personal vinculats al contingut:  17.425,51 euros 
Despeses interessos de garantia: 45,33 euros 
Import total :17.470,84 euros 

 
Vist que en data  2 de juny envia un correu electrònic amb una segona sol·licitud en la 
qual demana: 
 

Arrendaments i  cànons, primes d’assegurances, subministraments i altres 
serveis: 2.556,09 e 
Despeses de personal de taller: 283,33 euros 
Import total: 2.839,42 euros 

 
 
Vist l’informe de data 16 de juny de 2020 dels serveis jurídics i econòmics de 
l’Ajuntament d’Olot que conclou que el contracte està classificat com a contracte mixte 
de servei i submnistrament de tracte no successiu, que NO es troba suspès i que li 
resulta aplicable el que disposa l’article 34.2 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març 
de 2020, en el sentit que en cas de no poder complir amb els terminis fixats en el 
contracte podrà sol·licitar una ampliació de termini almenys igual al temps perdut com a 
conseqüència del COVID.19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats 
autònomes o l’Administració local per combatre’l. 
 
 
Vist l’informe del tècnic coordinador de l’Espai Cràter de l’Ajuntament d’Olot de 2 de juny 
de 2020, com a responsable del contracte. 
 
 I vist l’expedient administratiu núm CCS12020000001, com a regidora delegada 
d’Hisenda,  proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
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PRIMER.-  Desestimar les peticions d’indemnització de disset mil quatre-cents setanta 
euros i vuitanta-quatre cèntims (17.470,84.-€) i de dos mil vuit-cents trenta-nou euros i 

quaranta-dos cèntims (2.839,42.-€), presentades pel Sr. ****, en representació de 

INDISSOLUBLE, SL, el 22 d’abril de 2020 i el 2 de juny de 2020 respectivament, atès 
que es tracta d’un contracte no successiu que no es troba suspès i li resulta aplicable el 
que disposa l’article 34.2 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a INDISSOLUBLE, SL. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.1. - SERVEIS DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI A LES 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS ANY 2020 

 
 
 
Núm. de referència : X2020019747     
 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012020000194 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
Primer.- Atès que és necessari executar el  serveis de prevenció i control de la 
legionel·losi a les instal·lacions municipals any 2020, com es desprèn de l’informe de 
data 5 de juny de 2020,  emès pel Sr. David Llongarriu Reixach, Cap de de Serveis del 
SIGMA. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori 
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats 
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el serveis de 
prevenció i control de la legionel·losi a les instal·lacions municipals any 2020: 

-Florenci Cos, SL  

-Joan Serra Serrat 

-Nutrilab, SL  

 
Quart.- Dins el termini establert per a la presentació d’ofertes, s’ha presentat una única 
oferta subscrita per l’empresa Joan Serra Serrat, la qual d’acord amb l’informe de 
valoració emès pel Sr. David Llongarriu Reixach, en data19 de juny de 2020, s’informa 
favorablement  per haver obtingut una puntuació de  94,75 punts. 
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Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa JOAN SERRA SERRAT i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer. 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012020000194 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. David Llongarriu Reixach, Cap de de Serveis 
del SIGMA,  de data 5 de juny de 2020,  en el que es motiven les necessitats de 
contractar. 

 
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 

favor de l’empresa JOAN SERRA SERRAT,  amb NIF núm. ****, el contracte menor 

dels serveis de prevenció i control de la legionel·losi a les instal·lacions 

municipals que es detallen a continuació; pel preu de divuit mil noranta-un  euros 

amb noranta-dos cèntims (18.091,92 €), IVA inclòs; d’acord amb la seva oferta 

econòmica per a cadascun dels serveis objecte del contracte, la qual figura com annex 

a l’expedient.  

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil nou-cents cinquanta-dos euros (14.952 €) 
de pressupost net i tres mil cent trenta-nou euros amb noranta-dos cèntims (3.139,92 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 

-Instal·lacions objecte del contracte són:  

 

Instal·lacions d’alt risc 

Equipament 

Edifici Equipament Estadi d'Atletisme (vestuaris) 

Escola Malagrida 

Escola Sant Roc 
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Estadi municipal d'Olot-Camp de futbol Olot-vestidors nous 
(vestuaris) 

Llar d'Infants Les Fonts 

Llar d'Infants Municipal la gredera del Morrot 

Pavelló municipal d'Olot_Pla de Llacs 

Pavelló municipal d'Olot_Vell 

Teatre Municipal 

 
Instal·lacions de baix risc 

Equipament 

Reg Torre Malagrida 

Reg rotonda Kraters 

Reg Plaça del Mig 

Reg per aspersió Jardins del cementiri 

Reg Passeig de Sant Roc 

Reg Mitjana de les Tries 

Reg Hospital Nou 

Reg Carrer Portbou 

Policia municipal 

Piscina municipal (reg i vestuaris) 

Pavelló Firal 

Llar d'infants Sant Pere Màrtir 

Llar d'infants Sant Miquel 

Reg Jardins Campdedéu (Compositor Prat i Forga) 

Font del Passeig de Barcelona 

Font del Firal 

Font de la Plaça Malagrida 

Font de la Plaça Clarà 

Font de la Plaça Campdenmàs 

Estadi municipal d'Olot - Camp de futbol Olot - vestidors vells 

Estadi municipal d'Olot - Camp de futbol Olot - vestidors nous 
(reg) 

Escola Volcà Bisaroques 

Escola Pla de Dalt 

Escola Llar Lluís Mestres i Martí 

Edifici Equipament Estadi d'Atletisme (REG) 

Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa 
(SIGMA) 

Camp de futbol del Morrot (REG I VESTUARIS) 

Camp de futbol Sant Roc (REG I VESTUARIS) 

Camp de futbol Sant Pere Màrtir (REG I VESTUARIS) 

Arxiu municipal i sala polivalent - Turín 

 
 

Tercer.-Per cada una de les instal·lacions detallades en el punt anterior,  l’empresa 
Joan Serra Serrat  haurà de dissenyar, implantar i executar:  
 
-Accions de caracterització, assessorament i registre  
-Les neteges i desinfeccions  
-Pla de manteniment higiènic i sanitari  
-Recollida de mostres  
-Redacció d’un dossier Tècnic d’actualització 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

Quart.-  Els serveis es portaran a terme fins el 31 de desembre de 2020. 
 
Cinquè.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.091,92 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida núm. 20.710.311.227990 “actuacions salut pública” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 20710  311  227990 18091.92 ACTUACIONS SALUT PUBLICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
Sisè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012020000194 
 
Setè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa JOAN SERRA SERRAT 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
13.2. - SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELS SITEMA DE 

VIDEOVIGILÀNCIA EXTERIOR ANY 2020 
 
 
 

Núm. de referència : X2020014846     
 
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de manteniment preventiu i correctiu 
del sistema de videovigilància exterior per a l’any 2020, com es desprèn de l’informe de 
data 5 de maig de 2020,  emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, tècnic de l’Àrea del Territori 
de l’Ajuntament d’Olot. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori 
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats 
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 

Tercer.- Es va demanar pressupost a les següents empreses per prestar el servei de 
manteniment preventiu i correctiu del sistema de videovigilància exterior per a l’any 
2020: 

-Alphanet  Security Sistems, SL 

-Etra Bonal, SA 

-FV. Seguretat Sebgurifoc, SL 

-Aplicaciones Electricas, ENE, SA.. 

Quart.- En data 26 de maig el Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea de 
Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, va procedir a la valoració de 
les ofertes presentades. 
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Vist que d’acord amb aquest informe, l’oferta presentada per “Alphanet Security Systems 
SL” incorria en presumpció d’anormalitat, d’acord amb els paràmetres establerts en 
l’article 149.2.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP), es va requerir a l’empresa per tal que justifiqués el baix nivell del 
preu de la seva oferta. L’empresa va respondre al requeriment dins el termini establert. 
 
Vistos els informes emesos pel responsable del contracte, de valoració de la justificació 
de l’oferta incursa en presumpció d’anormalitat, i de valoració de les ofertes 
presentades, i atès que informava favorablement la justificació de l’oferta incursa en 
presumpció d’anormalitat presentada per “Alphanet Security Systems SL” per a la 
contractació del servei de manteniment de les càmeres exteriors d’Olot i proposava que 
se li adjudiqués el contracte prèvia presentació d’una garantia complementària, d’acord 
amb allò previst en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per als casos en què l’oferta de l’adjudicatari resulti inicialment incursa en presumpció 
d’anormalitat.  
 
En data 15 de juny es va requerir a l“Alphanet Security Systems SL”  que constituís una 
garantia complementària d’import 177,37€, corresponent al 5% del preu ofert pel 
licitador, IVA exclòs, d’acord amb l’article 107.2 de la LCSP. L’empresa ha constituït la 
garantia complementària dins el termini establert a l’efecte. 

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

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa “Alphanet Security Systems SL” i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer. 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

 
 I vist l’expedient administratiu núm: CC012020000137 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, tècnic de l’Àrea de Territori 
de l’Ajuntament d’Olot, de data 5 de maig de 2020 en el que es motiven les necessitats 
de contractar. 
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Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa ALPHANET SECURITY SISTEMS, SL , amb NIF núm.B65265415, 
el contracte menor del servei de manteniment preventiu i correctiu del sistema de 
videovigilància exterior per a l’any 2020,  pel preu de quatre mil dos-cents noranta-
dos euros amb quaranta-vuit cèntims (4.292,48 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en  tres mil cinc-cents quaranta-set euros amb cinquanta 
cèntims (3.547,50 €) de pressupost net i  set-cents quaranta-quatre euros amb  noranta-
vuit cèntims (744,98 €) d’IVA calculat amb un tipus del  21% 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà d’un any amb efectes del dia 1 de 
juliol de 2020. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 4.292,48 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida  núm. 20.141.132.213003 “manteniment càmeres de vigilància” del 
Pressupost municipal. 
. 

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

200220  Despeses 20141  132  213003 4202.48 MANTENIMENT CAMERES VIGILANCIA ESPAI 
PUBLIC 

100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012020000137. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses : Alphanet Security Systems, SL; Etra 
Bonal, SA; Aplicacciones Electricas ENE, SA.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.3. - REVISIÓ PREUS SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC OLOT ANY 2020 
 
 
 

Núm. de referència : X2020009796     
 

 
 L’Ajuntament Ple en data 22 de març de 2007 va adjudicar el servei de transport públic 
urbà de la Ciutat d’Olot a l’empresa “UTE TEISA TPO, SL” amb NIF U1795398-5), per 
un termini de 12 anys.  
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 10 de setembre de 2012 va aprovar una 
modificació del contracte tot ampliant el termini de la concessió fins a 31 de maig de 
2025.  
 
La Junta de Govern Local de 25/10/2012 va acceptar la proposta de l’empresa 
concessionària de reducció de l’aportació de l’Ajuntament a la concessió equivalent al 
20% del benefici industrial dels anys de la participació.  
 
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 16 d’octubre de 2014 s’acorda ampliar el 
servei per a la cobertura del nou Hospital.  
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La clàusula 9.B del plec de condicions que regeix la concessió estableix que la 
regularització del preu s’efectuarà segons l’IPC del mes de desembre, el qual en data 
31 de desembre de 2019 es fixa en 0,8%.  
 
Vist l’informe tècnic emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori, en data 
26 de març de 2020, en relació a l’estimació del cost  per a l’any 2019 de la prestació 
del servei del TPO.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012020000080 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Fixar per a l’exercici 2020, el preu de la concessió del servei de transport públic 
urbà de la Ciutat d’Olot, adjudicada a l’empresa TRANSPORTS ELECTRICS 
INTERURBANS SA (TEISA) Y TRANSPORTS PUBLICS OLIVET (U1795398-5) en 
quatre-cents trenta mil dos-cents noranta euros amb trenta-nou cèntims 
(430.290,39) (IVA inclòs).  
 
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa  d’import tres mil quatre-cents 
quinze euros ( 3.415 €), IVA inclòs,  corresponent a l’IPC exercici 2020 , amb càrrec a 
la partida núm. 20.141.4411.227998 “transport públic urbà” del  Pressupost Municipal. 
 

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

200220  Despeses 20141  4411 227998 3415 TRANSPORT PUBLIC URBA 100 001 001 001 000 000 

 

 

 
Tercer.- TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS SA (TEISA) Y TRANSPORTS 
PUBLICS OLIVE adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà 
constar el número d’expedient CC012020000080. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.4. - ACTUALITZACIÓ PREU DE L'ARRENDAMENT D'UNA NAU INDUSTRIAL  
AMB DESTÍ A MAGATZEM DE LES ENTITATS CULTURALS D'OLOT, ANY 2020 

 
 
 
Núm. de referència : X2016003952     
 

 La Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2016 va adjudicar al Sr. ****i la Sra. 

**** l’arrendament d’una nau industrial ubicada al carrer Terrassa, núm. 5 amb destí a 

magatzem de les Entitats Culturals d’Olot, amb una durada de 10 anys, amb efectes del 
dia 16 de maig de 2016 per un import de 1.800 €/mes + IVA.  
 
La Junta de Govern Local de data 20 de setembre de 2018 va aprovar el canvi de nom 
de l’arrendament a favor de la comunitat de béns “Casamitjana Cros, CB” amb NIF. 
E55329882.   
 
D’acord amb el que s’estableix en la clàusula 11 del PCAP que regula l’arrendament 
esmentat, el preu es revisarà anualment d’acord amb l’IPC i no pot superar el 85%de 
variació experimentada per l’índex adoptat.  
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Atès que l’IPC a abril de 2020 es fixa en (-0,7%),  s’actualitza la renda segons el preu 
mensual de 2019. 
 
I vist l’expedient CCS12016000004 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Actualitzar,  amb efectes del dia 16 de maig de 2020, el preu mensual de 
l’arrendament d’una nau industrial ubicada al carrer Terrassa, núm. 5 per a la seva 
utilització com a magatzem de les Entitats Culturals d’Olot, la propietat de la qual és de 
la comunitat de béns “CASAMITJANA CROS, CB” amb NIF E55329882.  
 
Segon.- Fixar en MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-CINC 
CÈNTIMS (1.880,75 €) + IVA, el preu mensual de l’arrendament.  
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa corresponent als mesos de juliol a desembre de 
2020, per un import de TRETZE MIL  SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB  
VINT-I-CINC CÈNTIMS (13.654,25 €)€) , amb càrrec a la partida núm. 
20.130.920.202000 “lloguers” del Pressupost Municipal. 
Aquest import es desglossa en onze mil dos-cents vuitanta-quatre euros amb cinquanta 
cèntims (11.284,50 €) d’import base més dos mil tres-cents seixanta-nou euros amb 
setanta-cinc cèntims (2.369,75 € ) d’IVA, calculat al tipus del 21%. 
 
 

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

200220  Despeses 20130  920  202000 13654.25 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

13.5. - ACTUALITZAR PREU ARRENDAMENT INSTAL·LACIONS DE LA 
PISCIFACTORIA DEL "MOLÍ DE LES FONTS" ANY 2020 

 
 
 

Núm. de referència : X2020021445     
 
En data 6 de maig de 2007 es va signar el contracte entre aquest Ajuntament i la Sra. 

****, d’arrendament de part de les instal·lacions de piscifactoria del Molí de les Fonts 

per a la seva utilització com a viver d’espècies com els crancs de riu; i per un termini de 
5 anys amb efectes del dia 1 de maig de 2004.  
 
La Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2008 va ampliar el contracte esmentat i 
va fixar el termini fins a 30 d’abril de 2015.  
 
La Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2015 va prorrogar el contracte per un 
termini de 10 anys amb efectes del dia 1 de maig de 2015.  
 
D’acord amb el contracte, la renda s’ha d’actualitzar anualment d’acord amb l’IPC i atès 
que aquest  a abril de 2020 es fixa en (-0,7%), s’aplica la mateixa renda que l’anualitat 
2019. 
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Vist l’expedient administratiu núm. CC012020000211 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Actualitzar el preu del contracte d’arrendament de part de les instal·lacions de 
la piscifactoria del “Molí de les Fonts” per a la seva utilització com a viver d’espècies, la 

propietat de la qual és la Sra. ****, amb NIF ****, amb efectes 1 de maig de 2020.   

  
Segon.- Fixar el preu de l’arrendament (juny 2020- juny 2021) en MIL CINC-CENTS 
SEIXANTA-SET EUROS (1.567 €)/ semestre + IVA.  

 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per a 2020 (1 de juliol a 31 de desembre )és de 
1.896,07 €IVA inclòs. que es pagaran amb càrrec a la partida núm. 19.130.920.202000 
“lloguers” del Pressupost Municipal. 
Aquest preu es desglossa en mil cinc-cents seixanta-set euros (1.567 €) de preu base, 
més tres-cents vint-i-nou euros amb set cèntims  (329,07 ) d’IVA, calculat al 21%., que 
es pagaran amb càrrec a la partida núm. 19.130.920.202000 “lloguers” del Pressupost 
Municipal 
 

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

200230  Despeses 20130  920  202000 1896.07 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 

 
 

Quart.-  La Sra. ****  presentarà a l’Ajuntament d’Olot un rebut semestral  del lloguer 
esmentat . 
 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

13.6. - ACTUALITZAR PREU ARRENDAMENT LOCAL DE L'AVINGUDA XILE, 
NÚM. 6.ANY 2020 

 
Núm. de referència : X2020021472     
 

 
La Junta de Govern local de data 24 de març de 2010 va autoritzar el canvi de nom del 
contracte d’arrendament del local situat a l’avinguda Xile, núm. 6 destinat a magatzem 
de la Brigada Municipal, a favor de la companyia mercantil “Vallvella Finques, SL”.  
 
Per Decret de l’Alcaldia de data 28 de maig de 2020 es va  prorrogar el contracte per un 
termini d’un any amb efectes del dia 1 de juny de 2020. 
 
La clàusula tercera del contracte,  estableix que el preu de l’arrendament es veurà 
incrementat d’acord amb l’IPC, atès que aquest a 30 de maig de 2020 es fixa  en (-
0,9%), no es revisa el preu del contracte.  
 
Vist l’expedient administratiu núm.: CC012020000212 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
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Primer.-  Actualitzar el preu mensual de l’arrendament del local de l’avinguda Xile, núm. 
6 d’aquesta Ciutat, destinat a magatzem de la Brigada Municipal, la propietat del qual 
és la companyia mercantil VALLVELLA FINQUES SL (B5504965-4), amb efectes del 
dia 1 de juny de 2020. 
 
Segon.- Fixar en NOU-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (909,79 
€) + IVA el preu mensual de l’arrendament.  
 
 
Tecer.- Aprovar i disposar la depesa corresponent als mesos de juliol a desembre de 
2020,  per import de sis mil cinc-cents cinquanta-dos euros amb seixanta-sis cèntims 
(6.552 €) (IVA inclòs) ; que es pagarà amb càrrec a la partida 20.130.920.202000 
“lloguers” del pressupost municipal.  
 
Aquest import es desglossa en cinc mil quatre-cents quinze euros  amb quaranta-dos 
cèntims (5.415,42 €) d’import base , més mil cent trenta-set euros amb vint-i-quatre 
cèntims  d’IVA, calculat al tipus del 21%. 
 

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

200220  Despeses 20130  920  202000 6552.66 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 
 
 
Quart.- VALLVELLA FINQUES SL presentarà a l’Ajuntament d’Olot un rebut mensual. 
 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

 
14.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'ESTACIÓ DE 

SERVEI 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
ZONE WASH & FUELS SL- RDA DE SANT MIQUEL N.0002 OLOT 

 
Núm. de referència : X2019045733 
 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ZONE WASH & FUELS SL per 
REFORMA I AMPLIACIÓ D'ESTACIÓ DE SERVEI, a la RDA DE SANT MIQUEL N.2 , 
del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32019000117   
Situació: RDA DE SANT MIQUEL N.0002  
UTM: : 8607901 
 
1.- En data 25/11/2019, ZONE WASH & FUELS SL amb DNI: B5506970-2, representat 

per ****, presenta projecte d’obres majors per REFORMA I AMPLIACIÓ D'ESTACIÓ 

DE SERVEI, amb situació al carrer RDA DE SANT MIQUEL N.0002 , d’Olot. 
 
2.- En data 10/06/2020 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
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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 Zona per activitats econòmiques terciàries en edificació 
aïllada – intensitat 1 (clau 18.1). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a ZONE WASH & FUELS SL amb DNI: B5506970-2, representat per 
****, llicència d’obres (OMA32019000117), per REFORMA I AMPLIACIÓ D'ESTACIÓ 
DE SERVEI, amb situació al RDA DE SANT MIQUEL N.2, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 6 mesos i el termini per acabar-les 
és de 12 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2020600046     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 85240.07 euros  
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

85240.07 2812.92 0 2812.92 317.85 3130.77 

 
Garanties: 

 

Total Liquidació Euros 
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Per Drets 3130.77 

Per Garanties  0 

 
 
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, 
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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 tècnic competent assumint la direcció de l’obra. 

 
2. La carpa prevista en projecte, de protecció de la zona d’aspiradors, per no ser 
considerada edificació, als efectes d’aplicació de la normativa urbanística, atès que es 
situa en zona no edificable, haurà tenir les característiques d’un element lleuger i 
fàcilment desmuntable, amb la utilitat de protecció solar, tipus tendal. En aquest sentit, 
no s’autoritza la col·locació de lones o similars en posició vertical en el perímetre de la 
carpa, que, visualment, li restarien lleugeresa.  
 
3. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
 
4. L’estació de servei haurà de disposar dels aparells necessaris per al subministrament 
d’aigua i aire, així com equip d’extinció d’incendis, d’acord amb les condicions de l’article 
177.3.11 del POUM. 
. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

15.1. - APROVACIÓ TORNS DEL SERVEI DE TAXI: NOCTURNS, CAPS DE 
SETMANA I FESTIUS (JULIOL 2020 A JULIOL 2021). 
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Núm. de referència : X2020021441     
 
 
Ateses les competències atorgades als municipis en matèria de transport públic i, en 
especial, en relació al servei de taxi; així com la potestat de l’Ajuntament d’Olot per 
regular o organitzar aquest servei municipal, d’acord amb la Llei 19/2003, de 4 de juliol, 
del taxi. 
 
Atès el que disposa l’article 6.4 del Reglament regulador del servei de taxi del municipi 
d’Olot, aprovat per l’Ajuntament Ple, en sessió de data 26 de gener de 2008 i en 
compliment dels acords arribats amb la representació del col·lectiu de taxistes d’Olot, 
per establir un torn del servei de taxi a la ciutat per donar cobertura tant a les nits com 
als caps de setmana i festius; i vist l’expedient administratiu VTX22020000009 i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Mobilitat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar els torns setmanals, tant nocturns com de cap de setmana i festius, 
que regiran el servei del taxis a la ciutat d’Olot i que figuren com a annex a aquesta 
proposta. Aquests torns s’aplicaran durant el termini d’un any, que anirà del mes de juliol 
de 2020 al mes de juliol de 2021.  
 
Segon.- El torn setmanal comença a les 07.00 hores del matí del diumenge en què 
s’inicia el torn i acaba a les 07.00 hores del matí del diumenge següent en què s’acaba 
el torn, amb inclusió dels dissabtes a la tarda (a partir de les 15.00 hores) i els dies 
festius.  
 
Tercer.- Les peticions de servei del taxi durant el torn nocturn (de les 21.00 hores a les 
07.00 hores), els dissabtes (a partir de les 15.00 hores), els diumenges i els festius es 
realitzaran a través de la policia municipal.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.1. - PROPOSANT RESOLDRE EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT D'OLOT I L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, PER A 

ACTUACIONS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LLERES PÚBLIQUES 
2018-2019 

 
 
 

Núm. de referència : X2018024066     
 
En data 1 d’agost de 2019 la Junta de Govern Local va acordar aprovar el conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament d'Olot i l'Agència Catalana de l'Aigua sobre actuacions 
de manteniment i conservació de lleres públiques 2018-2019, segons el qual el 
pressupost de l’actuació prevista és de 12.571,09€ (BI), dels quals l’ACA en finança 
10.056,87€ i l’ajuntament d’Olot finança 3.042,20€, corresponents al 20% del pressupost 
d’execució material més el 21% de l’IVA associat), a càrrec de la partida “Neteja de lleres 
– 2019 141 1721 210003”. 
 
A principis de l’any 2020 encara no s’havien iniciat els treballs previstos.  
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Entre els dies 20  i 23 de gener de 2020 va tenir lloc a Catalunya un episodi meteorològic 
de pluges continuades, ratxes de vent i fort onatge, anomenat borrasca Glòria, que va 
causar un increment de cabals important en determinades lleres de Catalunya, i 
importants desperfectes en tot el litoral i prelitoral català, amb els consegüents 
desperfectes en obres de defensa i protecció de titularitat pública i danys en diversos 
sistemes de sanejament i abastament en alta, i l’arrossegament de vegetació o altres 
materials a les lleres i riberes dels cursos fluvials. Entre ells cal incloure el riu Fluvià al 
seu pas pel municipi d’Olot.  
 
En data 18 de febrer de 2020, l’Agència Catalana de l’Aigua va publicar la DECLARACIÓ 
D’EMERGÈNCIA, en relació amb el temporal Glòria que va tenir lloc entre els dies 20 i 
23 de gener de 2020, en la qual s’aproven les disposicions necessàries en les 
actuacions de reparació i reposició de les infraestructures afectades durant el temporal 
i la restitució del domini públic hidràulic. 
 
Amb l’adjudicació CTN2000345 a l’empresa Codony Multiservei SLU, per part de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, s’assigna la neteja de diferents trams del Riu Fluvià al 
seu pas per Olot. 

 
 
Amb l’afectació del temporal i l’adjudicació feta, s’han pogut dur a terme les actuacions 
de manteniment i conservació previstos en el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament 
d'Olot i l'Agència Catalana de l'Aigua aprovat en data 1 d’agost de 2019. 
 
En relació a l’expedient SMB12018000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local, 
adoptar els següents acords: 
 
Primer.- Resoldre el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Olot i l'Agència 
Catalana de l'Aigua, per a actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques 
2018-2019. 
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Segon.- Que es tingui en compte que no hi ha hagut cap despesa en la partida prevista 
inicialment, ja que les actuacions realitzades han estat assumides dins la declaració 
d’emergència publicada per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - SERVEI EXTRAORDINARI VIGILÀNCIA OAC ESTIU 2020 
 
 
 

Núm. de referència : X2020021679     
 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012020000216 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Primer.- Arrel de l’entrada en vigor del Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual 
es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 
pel COVID-19, en data 3 d’abril de 2020 per Decret d’Alcaldia 2020LDEC000782 es va 
acordar reiterar la suspensió total del contracte de serveis de vigilància i seguretat a 
l’Oficina de l’Atenció al Ciutadà d’Olot a l’edifici de Can Joanetes, amb efectes des del 
16 de març de 2020 i fins a la fi de l’estat d’alarma. 
 
En data 11 de maig de 2020 es va dictar el Decret d’Alcaldia 2020LDEC001097, pel qual 
s’aixecava la suspensió total del contracte menor del servei de vigilància i seguretat de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà d’Olot de l’Ajuntament d’Olot, del qual n’és adjudicatari 
l’empresa “Wakeful Seguretat SL”, amb NIF B67293985, amb efectes del dia 11 de maig, 
i s’establia que entre fos vigent l’estat d’alarma i no s’indiqués altrament, la prestació del 
servei de vigilància es faria en horari de dilluns a dijous, de 13:30 h. a 18 h. 
 
En data 15 de maig de 2020 es va dictar el Decret d’Alcaldia  2020LDEC001169  
modificant el contracte menor del servei de vigilància i seguretat de l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà d’Olot de l’Ajuntament d’Olot, amb efectes del 18 de maig de 2020, i establint 
l’horari del servei de controlador d’accessos a realitzar, fins el dia 19 de juny de 2020. 
 
Vist l’informe de la Responsable de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot 
en què exposa que a partir del 22 de juny i fins al 10 de setembre l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot passa a fer horari intensiu de 8 a 15 hores i que en el 
contracte menor de vigilància de l’OAC no es preveia que durant el període d’estiu hi 
hagués cap servei de vigilància ni de control d’accés. 
 
En el mateix informe manifesta que cal continuar amb les mesures per evitar el risc de 
contagi per coronavirus COVID-19 que es venen portant a terme des de la reobertura 
de l’atenció presencial a l’Ajuntament, i és necessari continuar regulant i controlant 
l’accés de ciutadans a l’edifici durant l’horari d’obertura de l’OAC per tal que es faci amb 
les mesures de seguretat adequades i necessàries i que no s’acumulin persones a 
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l’interior.  
 
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 
 
Tercer.- Atesa la urgència amb què cal que comenci la prestació d’aquest servei, no és 
possible demanar tres pressupostos tal com estableixen les bases del pressupost.  
 
Atès que es valora favorablement l’oferta presentada per l’empresa “Wakeful Seguretat 
SL”. 
 
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 
 
Cinquè.- Atès que la finalitat del contracte és cobrir una necessitat puntual i no recurrent 
o periòdica, i que en cas que es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, 
s’inclourà en la planificació de necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix 
l’article 28 de la LCSP. 
 
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa “Wakeful Seguretat SL”,  i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 
 
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 crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.  
 
Reial Decret 555/2020, de 5 de juny, relatiu a la sisena i darrera pròrroga de l’estat 
d’alarma, i en concret l’article 2, que estableix la finalització de l’estat d’alarma. 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu, i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer. 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics. 

 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012020000216 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords, prèvia declaració d’urgència: 
 

Primer.-  Aprovar l’informe emès per la Responsable de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament d’Olot en el que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- ADJUDICAR a l’empresa  “Wakeful Seguretat SL”, amb NIF B67293985, el 
contracte menor de servei de control d’accés a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament d’Olot, per al període comprès entre el 22 de juny de 2020 i el 10 de 
setembre de 2020, per tal de regular i controlar que l’accés de ciutadans es faci amb les 
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mesures de seguretat adequades i necessàries per evitar el contagi per coronavirus, pel 
preu de set mil cinc-cents setanta-nou euros amb seixanta-tres cèntims (7.579,63 €), 
IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en sis mil dos-cents seixanta-quatre euros amb setze 
cèntims (6.264,16 €) de pressupost net i mil tres-cents quinze euros amb quaranta-set 
cèntims (1315,47 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període comprès entre el 22 de juny 
de 2020 i el 10 de setembre de 2020, ambdós inclosos, en horari de dilluns a divendres, 
de 8 a 15 hores. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.579,63 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 20.110.920.227998 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (Covid 19)   del 
Pressupost municipal. 
 
 

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

200220  Despeses 20110  920  227998 7579.63 PREVENCIO RISCOS LABORAL (COVID19) 100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012020000216 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa “Wakeful Seguretat SL”. 
 
 
 
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 

 
 


