ACTA NÚM. 84
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2020.
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 26 de novembre 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, Montserrat Torras i Surroca i Immaculada Muñoz i Díaz presencialment al
lloc on se celebra. Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch, Aniol
Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel de forma telemàtica.
També hi assisteixen 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 i Gemma Pujolar i Busquets de formà telemàtica.
Adriana Francés i Planella presencialment.
Hi assisteix presencialment com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas.
Hi assisteix telemàticament l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera.
La secretària fa constar que els regidors Sr. Güell, Sra. Camps, Sr. Sellabona, Sra.
Canalias, Sr. Arbós i Sra. Pujolar han estat autoritzats per l’alcalde a assistir
telemàticament a la sessió.
1.1. - AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS
TELEMÀTICS
Núm. de referència

: X2020041692

Atès el Decret Llei 7/2020 de 19 de març, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, de salut i gestió dels recursos sanitaris, de transparència, de transport públic i
en matèria tributària i econòmica, que en la seva disposició addicional tercera habilita
als ens locals quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu,
catàstrofe i calamitats públiques a celebrar les sessions dels seus òrgans col·legiats a
distància, mitjançant la utilització de mitjans electrònics, si bé aquests mitjans han de
garantir que no es produeixen interferències externes, la seguretat de les persones que
hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en
els debats i deliberacions i el secret d’aquestes deliberacions.
Atès l’article 8 bis) del Reglament Orgànic Municipal que regula el procediment de la
celebració de les sessions telemàtiques.

Atès la persistència de la crisi sanitària provocada per la Covid-19
En relació a l’expedient SG012020000047 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Únic.- Declarar justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica
excepcionalment que la sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament prevista pel dia
26 de novembre a les vuit del matí se celebri telemàticament pels membres que ho
sol·licitin.
La normativa que regirà la sessió serà la prevista en el decret de l’alcaldia de data 5 de
juny de 2020 i l’article 8 bis) del ROM
S’aprova per unanimitat.
2. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre,
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.
3. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 19 de novembre 2020:
-

El dijous 19 de novembre va rebre, acompanyat del regidor de Promoció de la
Ciutat, Estanis Vayreda i de la regidora d’empresa, Gemma Canalias, una
delegació de l’Ajuntament de Martorell encapçalada per l’alcalde del municipi. Al
vespre va presidir el Ple Municipal que, un mes més, es va fer de manera
telemàtica.

-

El divendres 20 de novembre va fer entrega dels Premis 100% Emprenedors.
Posteriorment va participar a l’Assemblea General de la Federació de Municipis
de Catalunya.

-

El dilluns 23 de novembre va mantenir una reunió amb l’Associació de
Comerciants d’Olot. La trobada, que es va fer de forma telemàtica, va comptar

amb l’assistència del regidor de Promoció de la Ciutat, Estanis Vayreda i de la
regidora d’Empresa, Gemma Canalias.
-

El dimarts 24 de novembre va presentar als mitjans de comunicació la nova
figura que a partir d’ara identificarà els espectacles infantils d’Olot Cultura. Es
tracta d’una Guilla, un personatge creat per la il·lustradora olotina Georgina
Artigas. Al vespre va presidir el Patronat de la Fundació Antic Hospital Sant
Jaume.

-

El dimecres 25 de novembre va atendre als mitjans de comunicació amb l’inici
dels tres dies de cribatges intensiu de la COVID a Olot. Al migdia, va assistir amb
diferents representants del Consistori del minut de silenci i la lectura del manifest
que va tenir lloc davant l’Ajuntament amb motiu del Dia Internacional per a
l'eliminació de la violència envers les dones.
A la tarda va seguir el partit de l’UE Olot-FC Barcelona que es va disputar a
l’Estadi Municipal.

4. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera
sessió. I se n'acorda l'assabentat.
5.1. - MOCIÓ DE SUPORT A LA PETICIÓ DELS CONSELLS ESPORTIUS DE
CATALUNYA PER DECLARAR L'ACTIVITAT FÍSICA "BÉ, ESSENCIAL"
Núm. de referència

: X2020042443

Els Consells Esportius de Catalunya considerem que l’activitat física és un bé essencial
equiparable a altres elements de l’estat del benestar com són la salut, l’educació, els
serveis socials i la cultura. Per aquest motiu exposem i manifestem:
▪ Que l’activitat física és segura i cal protegir i assegurar el seu accés a tothom,
especialment als infants i joves en edat escolar de tot Catalunya.
▪ Que la declaració de l’activitat física com bé essencial hauria de garantir, seguint tots
els protocols necessaris, el manteniment dels programes d’esport escolar del Consell

Català de l’Esport, els entrenaments esportius i les activitats físiques en gimnasos i
piscines climatitzades.
▪ Que l’activitat física ajuda a la socialització en aquests moments d’aïllament per les
restriccions imposades per la pandèmia i és també que des d’aquest punt de vista que
la declaració de l’activitat física com a bé essencial hauria de contemplar mesures per
garantir l’accés de la ciutadania a les activitats fisicoesportives, especialment en el marc
de les entitats sense ànim de lucre.
▪ Que cal que el Govern de la Generalitat activi el Pla de Xoc de l’esport a l’escola que
la Unió de Consells Esportius de Catalunya va proposar al Consell Català de l’Esport
amb l’objectiu d’assegurar l’activitat escolar de Catalunya.
▪ Que un cop aprovada la declaració de l’activitat física com a bé essencial, el govern
cal que aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per a garantir la continuïtat
de les activitats físiques malgrat les restriccions que es puguin derivar de la situació de
pandèmia.
▪ Que el tancament de l’activitat física està tenint un fort impacte econòmic en el sector
esportiu on valorem positivament les primeres ajudes anunciades per la Secretaria
General de l’Esport i l’Activitat Física. I que pels consells esportius, s’haurien de
diferenciar en tres grans blocs: el sector empresarial, les entitats sense ànim de lucre i
les administracions locals que són les principals prestadores de serveis esportius a la
població.
▪ Que cal que el Govern de la Generalitat arbitri els mecanismes necessaris en les bases
de subvencions de les entitats sense ànim de lucre per assegurar el manteniment de les
mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin produir.
És per tot el que s’ha exposat, que la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Olot, proposa
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Donar ple suport al manifestat pels Consells Esportius de Catalunya i a la
petició al Govern de la Generalitat perquè declari l’activitat física com a bé essencial a
Catalunya.
SEGON. Traslladar el present al Govern de la Generalitat de Catalunya, concretament
a la conselleria de Presidència, responsable de la secretaria general de l’Esport i
l’Activitat Física i a la Unió de Consells Esportius de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST

Núm. de referència

: X2020041082

En relació a l’expedient SAL32020000008 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a
l’entitat ASSOCIACIÓ NURIA SOCIAL amb NIF: G5525000-5 per un import de 4000
euros, amb càrrec a la partida 20.600.231.480005 “Subvenció Núria Social”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20600 231 480005

Import
4000

Descripció
SUBVENCIO NURIA SOCIAL

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

S’aprova per unanimitat.
6.2. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041508

En relació a l’expedient SAL32020000009, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:

1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a
l’entitat AOAPIX amb NIF: G1734368-2 per un import de 1850 euros, amb càrrec a la
partida 2020.400.334.48002 “Subvenció AOAPIX”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20400 334 48002

Import
1850.0

Descripció
SUBVENCIO AOAPIX

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 999 000 000

S’aprova per unanimitat.
6.3. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041510

En relació a l’expedient SAL32020000010, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a
l’entitat CARITAS DIOCESANA DE GIRONA amb NIF R1700016-G per un import de
15.000 euros amb càrrec a la partida 2020.600.231.480046 “Conveni Càritas COVID19
(RLTDG19)”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.

L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20600 231 480046

Import
15000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENI CARITAS COVID19 (RLTDG19)
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
6.4. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041515

En relació a l’expedient SAL32020000011 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, l'Alcalde Josep Berga Vayreda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a
l’entitat CLUB PATI HOQUEI OLOT amb NIF: G1734979-6 per un import de 4000 euros,
amb càrrec a la partida 20330 341 48001 “Subvenció Hoquei Olot” .
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.

5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20330 341 48001

Import
4000

Descripció
SUBVENCIO HOQUEI OLOT

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

S’aprova per unanimitat.
6.5. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041566

En relació a l’expedient SAL32020000012, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a
l’entitat CASA CULTURAL DE ANDALUCIA DE LA GARROTXA amb NIF G1735036-4
per un import de 5.000 euros, amb càrrec a la partida 2020.400.334.48005 “Subvenció
Casa Cultural Andalusia”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20400 334 48005

S’aprova per unanimitat.

Import
5000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIO CASA CULTURA ANDALUSIA
100 001 001 001 000 000

6.6. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041580

En relació a l’expedient SAL32020000013, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a
l’entitat CLUB ESCACS OLOT amb NIF G1725136-4 per un import de 4.000 euros, amb
càrrec a la partida 2020.330.341.48003 “Subvenció Escacs Olot”.
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
200230

Tipus
Partida
Despeses 20330 341 48003

Import
4000

Descripció
SUBVENCIO ESCACS OLOT

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

S’aprova per unanimitat.
6.7. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041594

En relació a l’expedient SAL32020000014, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a
l’entitat LA CARNAVALESCA D'OLOT - GARROTXINA amb NIF G1757892-3 per un

import de 4.000 euros amb càrrec a la partida 2020.400.334.48003 “Subvenció
Carnavalesca”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20400 334 48003

Import
4000

Descripció
SUBVENCIO CARNAVALESCA

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

S’aprova per unanimitat.
6.8. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041611

En relació a l’expedient SAL32020000015 vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a
l’entitat CLUB PATINATGE ARTISTIC D'OLOT amb NIF G1738098-1 per un import de
4.000 euros, amb càrrec a la partida 2020.330.341.48004 “Subvenció Patinatge Olot“.
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
200230

Tipus
Partida
Despeses 20330 341 48004

Import
4000

Descripció
SUBVENCIO PATINATGE OLOT

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

S’aprova per unanimitat.
6.9. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041624

En relació a l’expedient SAL32020000016 vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a
l’entitat CLUB VOLEIBOL OLOT amb NIF G1715316-4 per un import de 4.000 euros,
amb càrrec a la partida 2020.330.341.48002 “Subvenció Volei Olot“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.

Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20330 341 48002

Import
4000

Descripció
SUBVENCIO VOLEI OLOT

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

S’aprova per unanimitat.
6.10. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041645

En relació a l’expedient SAL32020000017, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a
l’entitat JOVENTUT SANT PERE MARTIR amb NIF: G1739289-5 per un import de
4.000 euros, amb càrrec a la partida 2020.330.341.48006 “Subvenció Futbol Sant Pere
Màrtir“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20330 341 48006

S’aprova per unanimitat.

Import
4000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIO FUTBOL SANT PERE MARTIR
100 001 001 001 000 000

6.11. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041721

En relació a l’expedient SAL32020000018 vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a
l’entitat CLUB FUTBOL SANT ROC amb NIF G1724832-9 per un import de 4.000 euros,
amb càrrec a la partida 2020.330.341.48005 “Subvenció Club Futbol Sant Roc“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20330 341 48005

Import
4000

Descripció
SUBVENCIO FUTBOL SANT ROC

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

S’aprova per unanimitat.
6.12. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041727

En relació a l’expedient SAL32020000019, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:

1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a
l’entitat GARROTXA RUGBY CLUB amb NIF G1795052-8 per un import de 4000 euros,
amb càrrec a la partida 2020.330.341.48007 “Subvenció Rugbi Olot“
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20330 341 48007

Import
4000

Descripció
SUBVENCIO RUGBI OLOT

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

S’aprova per unanimitat.
6.13. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041758

En relació a l’expedient SAL32020000020, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’
entitat ASSOCIACIO COR JUVENIL GAIA D'OLOT amb NIF G1796495-8 per un import
de 6.000 euros, amb càrrec a la partida 2020.400.334.48004 “Subvenció Coral Gaia“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.

3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20400 334 48004

Import
6000

Descripció
SUBVENCIO CORAL GAIA

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

S’aprova per unanimitat.
6.14. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041762

En relació a l’expedient SAL32020000021, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a
l’entitat CERCLE EURAM DE LA GARROTXA amb NIF G5512884-7 per un import de
6.000 euros, amb càrrec a la partida 2020.330.341.48008 “Subvenció Campus
Garrotxa“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.

5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20330 341 48008

Import
6000

Descripció
SUBVENCIO CAMPUS GARROTXA

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

S’aprova per unanimitat.
6.15. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041764

En relació a l’expedient SAL32020000022 vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a
l’entitat CENTRE EXCURSIONISTA D'OLOT amb NIF G1713274-7 per un import de
5.000 euros, amb càrrec a la partida 2020.400.334.48001 “Subvenció Centre
Excursionista (50 anys)“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20400 334 48001

Import
5000

Descripció
SUBVENCIO CENTRE
EDICIO 50 ANYS)

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

S’aprova per unanimitat.
6.16. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST

Núm. de referència

: X2020041765

En relació a l’expedient SAL32020000023, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a
l’entitat CLUB NATACIO OLOT amb NIF G1706739-8 per un import de 10.000 euros,
amb càrrec a la partida 20.330.341.480070 “Conveni Club Natació Olot COVID19“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20330 341 480070

Import
10000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
AJUT CLUB NATACIO OLOT (COVID19)
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
6.17. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041766

En relació a l’expedient SAL32020000024, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a
l’entitat ESCOLA PIA D'OLOT amb NIF: R1700058-I per un import de 15000 euros, amb
càrrec a la partida 2020.500.326.48001 “Conveni Escola Pia- Línia PFI“.

2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20500 326 48001

Import
15000

Descripció
CONVENI ESCOLA PIA - LINIA PF1

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

S’aprova per unanimitat.
6.18. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041924

En relació a l’expedient SAL32020000025, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a
l’entitat FUNDACIO IMPULSA amb NIF: G6654269-7 per un import de 26.000 euros, a
càrrec a la partida 2020.500.326.480045 “Conveni Impulsa COVID19 (RLTDG19)“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.

4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20500 326 480045

Import
26000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENI IMPULSA COVID19 (RLTDG19)
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041830

En relació a l’expedient SBS22020000038 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’
entitat ASSOCIACIO CULTURAL SONINKARA DARS LANIE KEKORO amb NIF:
G5504634-6 per un import de 1700 euros, amb càrrec a la partida 20.600.231.480066.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20600 231 480066

Import
1700

Descripció
SUBVENCIO
KEKORO

ASSOCIACIO

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

S’aprova per unanimitat.
7.2. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041840

En relació a l’expedient SBS22020000040 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Acció Social i Cooperació, proposa
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’
entitat ASSOCIACIO D'AFRICANS DE KOINA amb NIF: G1787227-6 per un import de
1800 euros, amb càrrec a la partida 20.600.231.480065.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20600 231 480065

Import
1800

Descripció
SUBVENCIO
KOINA

ASSOCIACIO

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

S’aprova per unanimitat.

7.3. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041842

En relació a l’expedient SBS22020000041 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Acció Social i Cooperació, proposa
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’
entitat ASSOCIACIÓ NURIA SOCIAL amb NIF: G5525000-5 per un import de 1600
euros, amb càrrec a la partida 20.60.0231.480064 SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ NÚRIA
SOCIAL.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20600 231 480064

Import
1600

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIO ASSOCIACIO NURIA SOCIAL
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.4. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041859

En relació a l’expedient SBS22020000042 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Acció Social i Cooperació, proposa
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’
entitat ASSOCIACIO CULTURAL DE SONINKARA DE CATALUNYA amb NIF:
G6648396-7 per un import de 1500 euros, amb càrrec a la partida 20.160.924.480068
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
200230

Tipus
Partida
Despeses 20600 231 480067

Import
1500

Descripció
SUBVENCIO
ASSOCIACIO
SONINKARA CATAL.

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

S’aprova per unanimitat.
7.5. - Subvenció nominativa del pressupost
Núm. de referència

: X2020041862

En relació a l’expedient SBS22020000043 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’
entitat ASSOCIACIO VEINS I COMERCIANTS DEL BARRI DE SANT FERRIOL amb
NIF: G1759730-3 per un import de 628 euros, amb càrrec a la partida
20.160.924.480068.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.

3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20160 924 480068

Import
628

Descripció
SUBVENCIO AAVV SANT FERRIOL

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

S’aprova per unanimitat.
7.6. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041864

En relació a l’expedient SBS22020000044 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Acció Social i Cooperació, proposa
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’
entitat ASSOCIACIO DE VEÏNS BARRI DE LA CAIXA amb NIF: G1728741-8 per un
import de 517.99 euros, amb càrrec a la partida 20.160.924.480069.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament

d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20160 924 480069

Import
517.99

Descripció
SUBVENCIO AAVV LA CAIXA

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

S’aprova per unanimitat.
8.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020041618

En relació a l’expedient SIM22020000012 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’
entitat MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA amb NIF: G0893197-4 per un
import de 250 euros, amb càrrec a la partida 20 500 326 480052 Subv. Agrupament
escolta-Claus Providència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20500 326 480052

Import
250

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBV. AGRUPAMENT ESCOLTA - 100
CLAUS
001 001 001 000 000
PROVIDENCIA

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.

S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVACIÓ PRÒRROGA BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT
DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L'IBI A LES FAMÍLIES
MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA AMB PERSONES
ATURADES DE LLARGA DURADA I MAJORS DE 50 ANYS PER A L’EXERCICI
2020 I OBERTURA DE CONVOCATÒRIA.
Núm. de referència

: X2020041262

En data 20 de desembre de 2019 l’Ajuntament Ple va aprovar les Ordenances Fiscals
per l’any 2019 (aprovació definitiva BOP núm. 235 de data 30/12/2019).
L’annex 1 (Subvencions) de les OOFF núm. 2.1.1 de l’ Impost sobre Béns Immobles
especificava al seu punt núm. 4:
“Es dona una Ajuda econòmica equivalent a un percentatge de la quota líquida de l’IBI amb un
màxim del 90%, als habitatges ocupats per persones que acreditin la condició de titulars de
família monoparental així com una situació econòmica social vulnerable, segons dictamen del
Consorci de Benestar Social”.

L’annex 1 (Subvencions) de les OOFF núm. 2.1.1 de l’ Impost sobre Béns Immobles
especificava al seu punt núm. 5:
“Es dona una Ajuda econòmica equivalent a un percentatge de la quota liquida de l’IBI amb un
màxim del 90%, als habitatges ocupats per persones que acreditin els punts següents:
Condició d’aturat/da, amb edat superior als 50 anys
Residència a Olot
Situació econòmica vulnerable, degudament justificada.”

Que en data de 30 d’octubre de 2019 es van publicar al BOP núm. 208 les BASES
ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT
DE L’IBI -EXERCICI 2019- A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE
CONVIVÈNCIA AMB PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA I MAJORS DE
50 ANYS , quedant aprovades definitivament segons publicació al BOP de data 3 de
desembre de 2019 (núm. 231), segons Disposició addicional única que estableix:
Aquestes Bases entraran en vigor transcorregut el termini de 20 dies hàbils, a partir de
la seva publicació íntegra al BOP de Girona, moment el qual s'entendran aprovades
definitivament en cas que no s'hagin presentat al·legacions i seran efectives mentre no
es modifiquin o deroguin expressament.
La dotació màxima inicial per a l’exercici 2020 de les subvencions al pagament de l’IBI
és de 5.000,00 Euros amb càrrec a la partida pressupostària 2020 143 231 480033
“Transferència per ajuts socials diversos”.
Vista la distorsió en el funcionament normal de l’Oficina Local d’Habitatge que ha
provocat l’estat d’alarma comportant un increment de les seves tasques i funcions.
És per això que un cop fets els corresponents estudis necessaris abans de la
implantació, en relació a l’expedient HA052020000001, vist l’expedient administratiu i

antecedents corresponents, el regidor delegat
Govern Local, l’adopció dels següents acords:

d'Habitatge, proposa a la Junta de

PRIMER.- Aprovar entendre prorrogades les bases aprovades definitivament segons
publicació al BOP de data 3 de desembre de 2019 (núm. 231) i que regiran les
sol·licituds de subvenció de l’Impost sobre béns immobles per a l’actual exercici 2020
als habitatges ocupats per famílies monoparentals o amb condició d’aturat/da de llarga
durada amb edat superior als 50 anys.
SEGON.- Obrir la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’atorgament de
subvencions per al pagament de l’IBI – exercici 2020 – a les famílies monoparentals i a
les unitats de convivència amb persones aturades de llarga durada i majors de 50 anys,
al dia següent de la publicació fins a data de 18 de desembre de 2020, en règim de
concurrència competitiva.
TERCER.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció a la base nacional de
subvencions. D’acord amb l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, aquesta comunicació de l’obertura de la convocatòria de les
subvencions a la Base Nacional de Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació
que es pugui fer d’aquesta convocatòria.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 20143 231 480033

Import
5000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
TRANSF. AJUTS SOCIALS DIVERSOS 140 999 999 099 999 999

S’aprova per unanimitat.
10.1. - SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA "SUPORT A ENTITATS” PER A LA
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES, A L’ENTITAT CLUB
VOLEIBOL OLOT
Núm. de referència

: X2020035800

En relació a l’expedient SP062020000061 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 1.366 euros, amb càrrec a la
partida 20.330.341.480002 per a la realització de l’activitat “desplaçament de l’equip
sènior al partit de la lliga de 1ª divisió a Las Palmas de Gran Canaria”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.

3r.) El lliurament de l’ import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200300
2000026

Tipus
Partida
Despeses 20330 341 480002

Import
1366

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEXADA NÚM.
20/36
Núm. de referència : X2020041847
En relació a l’expedient CPG22020000104 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:
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annexada núm. 20/036
de 216.426,94 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
216426.94

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

per un import

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

S’aprova per unanimitat.

12.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA DE LA CONSTRUCTORA DEL
CARDONER SA
Núm. de referència

: X2020041858

En relació a l’expedient CPG22020000105 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 certificació n.08 de la CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA
corresponent a les obres del PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’ESPAI
CRÀTER D’OLOT, UBICAT AL C/ MACARNAU 55 D’OLOT amb càrrec a la
partida 20.140.333.63208 “d’ACT. ESP. CRATER (OB)(PR20-290394)(PR19122)” per un import de 115.915,85 euros.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20140 333 63208

Import
115915.85

Descripció
CC1
CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACT
ESP.CRATER(OB)(PR20-290394)(PR18100001 001 001 000 000
30)(PR19-122)

S’aprova per unanimitat.
13.1. - ALTES LIQUIDACIONS IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES - ( 1R, 2N I
3R TRIMESTRES) - EXERCICI 2020
Núm. de referència : X2020040435

En relació a l’expedient administratiu AE012020000042 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.

Aprovar les liquidacions corresponents a les altes del 1r, 2n i 3r. trimestre de
l’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES que importen les següents
quantitats i notificar-les als titulars afectats:
1r trimestre 2020
IAE
RECÀRREC DIPUTACIÓ
TOTAL

17.907,08.-€
2.212,52.-€
20.119,60.-€

2n trimestre 2020
IAE
RECÀRREC DIPUTACIÓ
TOTAL

1.602,28.-€
215,17.-€
1.817,45.€

3r trimestre 2020
IAE
RECÀRREC DIPUTACIÓ
TOTAL

368,46.-€
725,66.-€
6.094,14.€

Segon.

El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 20 de gener de
2021. Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius,
seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de
constrenyiment, interessos de demora i, en el seu cas, les costes que es
produeixin.

Tercer.

Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats.

S’aprova per unanimitat.
14.1. - ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I REDACCIÓ D'UN
PLA DIRECTOR PER AL FOMENT DE LA MOBILITAT AMB BICICLETA I VMP A
LA CIUTAT D'OLOT
Núm. de referència : X2020029670
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

SE

DE SERVEIS

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 3 de setembre de 2020 s’inicià i aprovà
l’expedient de contractació administrativa del servei d’assistència tècnica i la redacció
del Pla director per al foment de la mobilitat amb bicicleta i VMP a la ciutat d’Olot, es va
aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, la despesa i es va convocar la licitació.
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 29 de setembre de 2020,
havent presentat oferta les següents empreses:
–
–
–
–
–
–
–

INGENIERIA DE TRAFICO SL
COLIN BUCHANAN CONSULTORES SA i EN BICI POR LA MOVILIDAD EMPRESAS
SL
ASSESSORIA D’INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT SL
RAONS PÚBLIQUES SCCL
IDEEM INNOVA SL
COL·LECTIU PUNT 6
RESILIENCE CÍVIVA

L’oferta presentada per la UTE RESILIENCE CÍVIVA va ser rebutjada, en no haver-la
acceptat la Mesa per haver-se presentat fora del termini de presentació d’ofertes i haverse desestimat les al·legacions presentades.
D’acord amb els antecedents obrats a l’expedient CCS12020000030, en data 21
d’octubre de 2020 es va reunir la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura del

Sobre B, que contenia la documentació tècnica
avaluables mitjançant judici de valor.

relativa als criteris d’adjudicació

La Mesa de Contractació es va reunir de nou en data 5 de novembre de 2020 per donar
compte de l’informe tècnic emès pel Comitè d’experts -nomenats per Decret d’Alcaldia
número 2020LDEC003013 de data 15 d’octubre de 2020- relatiu als criteris d’adjudicació
avaluables mitjançant judici de valor de les ofertes presentades, i obertura del Sobre C,
corresponent als criteris avaluables automàticament.
El resum de les puntuacions obtingudes per les diferents empreses va ser el següent:

Les empreses que no van obtenir una puntuació mínima de 30 punts van quedar
excloses de la licitació, d’acord amb el que establia la clàusula 19 del PCAP, relativa als
criteris d’adjudicació.
En data 19 de novembre de 2020 es reuní novament la Mesa de Contractació per donar
compte de l’informe tècnic de valoració del Sobre C i proposta d’adjudicació. El resum
de les puntuacions obtingudes per les diferents empreses va ser el següent:

En la mateixa sessió, la Mesa va proposar l’adjudicació del servei a l’empresa “Raons
Públiques SCCL”.
En data 19 de novembre es va requerir a l’empresa “Raons Públiques SCCL”, per tal
que presentés tota la documentació necessària per procedir a l’adjudicació del contracte
i constituís la garantia definitiva, d’import 1.277,51 €, en els termes de l’article 150 de la
LCSP.
Atès que l’empresa “Raons Públiques SCCL”, van donar compliment al requeriment
esmentat dins el termini establert a l’efecte, ingressant la garantia definitiva i presentant
la documentació requerida.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional

Segona de la LCSP.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000030 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei d’assistència tècnica i la redacció del Pla
director per al foment de la mobilitat amb bicicleta i VMP a la ciutat d’Olot, a favor de
l’empresa RAONS PÚBLIQUES SCCL, amb NIF F66462888, pel preu de trenta mil noucents quinze euros amb vuitanta cèntims (30.915,80 €).
Aquest import es desglossa en vint-i-cinc mil cinc-cents cinquanta euros amb vint-i-cinc
cèntims (25.550,25 €) d’import net i cinc mil tres-cents seixanta-cinc euros amb cinquantacinc cèntims (5.365,55 €) en concepte d’IVA calculat al 21 %.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 3 de setembre de 2020; així
com amb l’oferta presentades per l’adjudicatària.
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe de
la Mesa de Contractació celebrada el dia 19 de novembre de 2020.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Quart.- D’acord amb els terminis establerts a la clàusula 4 del PCAP, el preu del
contracte es pagarà amb càrrec a la següent partida: 20.140.151.64.002 “projecte bici
carrils” del Pressupost Municipal.
Operació Referència
200300
2003262
200210
2003262

Tipus
Partida
Despeses 20140 151 64002
Despeses 20140 151 64002

Import
30915.80
-4084.20

Descripció
PROJECTE BICICARRIL (PR18)
PROJECTE BICICARRIL (PR18)

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

Cinquè.- La durada del contracte s’estableix en 9 mesos, a partir de la data de la
formalització del contracte. No es preveuen pròrrogues.
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat amb
l’article 151 de la LCSP.
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant.
Vuitè.- Requerir a l’empresa RAONS PÚBLIQUES SCCL, amb NIF F66462888, per tal
que en el termini màxim de quinze dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la
notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats formalitzi el contracte, d’acord amb el
que estableix l’article 153.3 de la LCSP.
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.

14.2. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE
REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT,
DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT
INTEGRAL D’UN CINEMÒMETRE I DUES CABINES ANTIVANDÀLIQUES EN EL
MUNICIPI D’OLOT; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2020041259

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SU
AB
MU

DE SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Atès que és necessari disposar de sistemes que permetin realitzar controls de velocitat
als vehicles que circulen per les vies públiques, especialment en les que per les seves
característiques, el circular a velocitats superiors a la permesa, generen inseguretat.
Vist l’informe emès pel Sr. Ignasi López Clevillé, Cap de la Policia Municipal d’Olot, en
el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit.
L’objecte del contracte és disposar d’un equip de mesurament de velocitat que es
composat per un cinemòmetre i dues cabines (per poder fer rotació del mateix), en un
tram de l’avinguda Sant Jordi entre el número 56 i el número 114, contractant el
subministrament, la instal·lació i el manteniment.
La durada del contracte s’estableix per una durada de tres anys sense possibilitat de
pròrroga.
El pressupost base de licitació, d’acord amb l’article 100 LCSP, comprèn l’import total
per als tres anys de durada del contracte , i és de setanta-nou mil sis-cents setanta-vuit
euros amb cinquanta cèntims (79.678,50 €) , IVA inclòs, amb el desglossament següent:
65.850,00 € de pressupost net sense IVA, i 13.828,50 € corresponent al 21% d’IVA.
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la
licitació, de seixanta-cinc mil vuit-cents cinquanta euros ( 65.850,00 €), IVA exclòs.
Inici
contracte

Any 1
contracte

Any 2
Pròrroga

Any 3
Pròrroga

TOTAL

58.400,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

3.450,00 €

65.850,00 €

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient,

que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat,
d’acord amb l’article 156 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de
conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP.
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament,
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.
Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019, i vist el decret de delegació de competències de
data 25 de juny de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000042 com a regidora delegada
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació pel
subministrament, instal.lació i manteniment integral d’un cinemòmetre i dues cabines
antivandàliques en el municipi d’Olot, incorporant-hi la documentació que fa a què fa
referència l’article 116 de la LCSP.
Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de
contractació administrativa que ha de regir la licitació per al subministrament, instal.lació
i manteniment integral d’un cinemòmetre i dues cabines antivandàliques en el municipi
d’Olot pel preu de licitació, que és de 79.678,50 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 65.850,00 € de pressupost net sense IVA, i 13.828,50 € corresponent al 21%
d’IVA.
La durada del contracte s’estableix en 3 anys, i no es preveu opció de pròrroga.
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques
que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i com
determina l’article 122 i 124 de la LCSP.
Quart. APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a
la següent partida del pressupost municipal: 2020.180.133.63905 “ Radars Avda.Sant
Jordi.”
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 20180 133 63905

Import
79678.50

Descripció
RADARS AV. SANT JORDI (IFS)

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

Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma
ordinària, pel procediment obert simplificat, i es durà a terme atenent a diversos criteris

d’adjudicació; d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i procedir
a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ignasi López Clevillé, Cap
de la Policia Municipal d’Olot, amb les facultats determinades a l’article 62 de la LCSP,
i haurà de supervisar la seva execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada
dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi.
Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució.
S’aprova per unanimitat.
14.3. - ACORD DE L’AJUNTAMENT D’OLOT D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE VIDEOACTA, EQUIPS DE GRAVACIÓ I
TRANSMISSIÓ D’ACTES I EL SEU MANTENIMENT A TRAVÉS DE L’ACORD
MARC DE L’ACM (EXP. 2016.01).
Núm. de referència : X2020041512
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
1.- En la sessió de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local (CCDL) que va celebrar-se el dia 10 de novembre de 2016 es resolgué adjudicar,
l’Acord marc del subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i
transmissió d’actes, i el seu manteniment, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2016.01), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades: 1)
AMBISER INNOVACIONES, SL, 2) TELESONIC, S.A., 3) SERVICIOS
MICROINFOMÁTICA, S.A., 4) VITEL, S.A. i 5) “VIRTUAL REALITY SOLUTIONS –
SOLUCIONES INFORMÁTICAS GLOBALES, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS”
2.- En data 12 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents
entitats mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de subministrament del
sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes i el servei de
manteniment, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.
3.- En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 9 de març de 2017
i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser adoptat
un acord en virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc
en qüestió, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va acceptar formalment,

es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de
la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a
formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i cessionària, el
dia 17 de març de 2017.
4.- En data 17 d’octubre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment a tal
efecte, fou aprovada una Resolució de la Central de Contractació de l’ACM en virtut de
la qual es disposà aprovar la primera pròrroga de l’Acord marc de referència,
formalitzant-se els contractes el 25 d’octubre de 2017.
5.- En data 28 de novembre de 2018, i prèvia tramitació del corresponent procediment
a tal efecte, fou aprovada una Resolució de la Central de Contractació de l’ACM en virtut
de la qual es disposà aprovar la segona pròrroga de l’Acord marc de referència. El 14
de desembre es va procedir a formalitzar els contractes amb totes les empreses
adjudicatàries, excepte TELESONIC, SA que en el tràmit de prorrogar va mostrar la
voluntat de no prorrogar.
6.- En data 12 de setembre de 2019, i prèvia tramitació del corresponent procediment a
tal efecte, fou aprovada una Resolució de la Central de Contractació de l’ACM en virtut
de la qual es disposà aprovar la tercera pròrroga de l’Acord marc de referència. El 9 de
desembre es va procedir a formalitzar els contractes amb totes les empreses
adjudicatàries, excepte VITEL SA, que en el tràmit de prorrogar no va comunicar la seva
voluntat de prorrogar.
7.- Atès que l’Ajuntament d’Olot està interessat en contractar el subministrament del
sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el seu manteniment,
d’acord amb l’informe emès pel Responsable de l’Àrea d’Informàtica i Noves
Tecnologies.
Fonaments de dret
L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte mixt de subministraments i
serveis. Les normes que s’han d’observar en la selecció de les empreses són les del
contracte de subministrament, tal com estipula l’article 12 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, al ser l’objecte principal del mateix. Pel que fa a la part de subministrament
té el caràcter de preus unitaris, tal com estableix l’article 9.3 del TRLCSP.
L’Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de la DN
i el 198.4 del TRLCSP, i té com a objecte la regulació de les condicions en que tindran
lloc els subministrament dels DEA i els serveis de manteniment, formació, senyalització
i difusió adquirits per les entitats destinatàries, adherides al sistema de contractació
centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.
La DA 3a, apartat 10è de la nova LCSP, en relació al seus articles 218 i ss. preveuen
de forma expressa la possibilitat que les associacions de municipis puguin crear centrals
de contractació a les que s’hi podran adherir els ens locals associats, en aquest cas, en
relació a un Acord marc.

De conformitat amb el que disposa la DT 1a de la nova LCSP, “Els expedients de
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la
normativa anterior.”
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc del subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i
transmissió d’actes, i el seu manteniment, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2016.01) aprovats per la Resolució de Presidència de 5 de març de
2018 i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment i vist l’expedient núm. CC012020000470, la regidora
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a l’Acord marc de subministrament
del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.01).
Segon.- Aprovar la contractació mitjançant la modalitat de compra a l’empresa
adjudicatària, Servicios Microinformática SA (SEMIC), NIF A25027145, dels béns i
serveis següents:

SISTEMA DE VIDEOACTA
1.1 Gravació, gestió i signatura digital

RETRANSMISSIÓ SESSIÓ

Preu unitat
compra
9.612 €
Preu unitat
compra

Unitats
1

Unitats

Preu total
sense IVA
9.612,00 €
Preu total
sense IVA

Preu total amb
IVA
11.630,52 €
Preu total amb
IVA

1.2 Retransmissió en directe

1.211,65 €

1

1.211,65 €

1.466,10 €

1.3 Equip de control

1.351,71 €

1

1.351,71 €

1.635,57 €

ACCESSORIS AL SISTEMA

Preu unitat
compra

Unitats

Preu total
sense IVA

Preu total amb
IVA

1.4 Primera càmera

3.757,26 €

1

3.757,26 €

4.546,28 €

1.5 Següents càmeres

1.481,31 €

2

2.962,62 €

3.584,77 €

ALLOTJAMENT

1.13 Núvol (per TB)
MANTENIMENT

Preu unitat
rènting
mensual
131,22

Núm.
Quotes
12

Preu total
sense IVA
1.574,64 €

Preu total amb
IVA
1.905,31 €

Preu unitat
rènting
mensual
1.14 Sistema complert (per TB)

330,37

TOTAL

Núm.
Quotes
12

Preu total
sense IVA

Preu total amb
IVA

3.964,44 €

4.796,97 €

24.434,32 €

29.565,53 €

Aquest subministrament tindrà un preu total de vint-i-nou mil cinc-cents seixanta-cinc
euros amb cinquanta tres cèntims (29.565,53 €) IVA inclòs, que es desglossa en:
24.434,32 € de base imposable, més 5.131,21 € d’IVA calculat al 21 %.
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per a l’any per import de
29.565,53 € que s'imputarà, amb càrrec a la partida del Pressupost municipal següent:
20.120.491.63602 “Servei sistema videoactes”
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20120 491 63602

Import
29565.53

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SERVEI SISTEMA VIDEOACTES (IFS) 100 001 001 001 000 000

Quart.- El responsable del contracte serà el Sr. Joan Prat Espuña, Responsable del
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies.
Cinquè.- Notificar aquest acord a SEMIC, com a empresa adjudicatària de l’Acord marc
de subministrament del servei de vídeoacta, així com a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques - ACM, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DE
L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA ERAM A L'ÀREA DE CULTURA
Núm. de referència: X2020041614

Atès que a l’Escola Universitària ERAM, centre adscrit a la Universitat de Girona, es
cursa el Grau en Arts Escèniques en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació
dels estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o en les administracions
públiques.
Atès que l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot està disposada a col·laborar amb
l’Escola Universitària ERAM per tal que el seu alumnat pugui adquirir coneixements
relacionats amb les tasques que formen part del funcionament normal de la secció del
Teatre Principal.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:

Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot,
secció del Teatre Municipal, a la senyora ****) alumna del Grau en Arts Escèniques de
l’Escola Universitària ERAM.
Segon.- El període de pràctiques serà del 30/11/2020 i fins el 15/02/2021 amb un horari
flexible, segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola
Universitària ERAM, per realitzar les tasques derivades del normal funcionament de la
secció i sense percebre cap tipus de remuneració.
Tercer.- Incloure a la senyora **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest
Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
16.1. - MEMÒRIA VALORADA D’IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA DE LES
ANTIGUES ESCOLES DE SANT PERE MÀRTIR.- PROPOSANT APROVAR
Núm. de referència : X2020041861
Vista la memòria valorada d’impermeabilització de la coberta de les antigues escoles de
Sant Pere Màrtir, redactada pels serveis tècnics municipals de l’Àrea de Territori en data
novembre de 2020, que té per objecte realitzar la substitució de la impermeabilització
de la coberta de les antigues escoles de Sant Pere Màrtir al carrer Geranis, 50, ja que
s’entén que ha finalitzat la seva vida útil. Es reaprofitaran els materials com la grava
d’acabat i part de l’aïllament tèrmic.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2020000049, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada d’impermeabilització de la coberta de les
antigues escoles de Sant Pere Màrtir, redactada pels serveis tècnics municipals de
l’Àrea de Territori en data novembre de 2020.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.

17.1. - CONCEDIR LILCÈNCIA PER A CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT (I MODIFICACIÓ DE CONCRECIÓ DE L'ORDENACIÓ
VOLUMÈTRICA DE L'ILLA), AMB SITUACIÓ AL C DE LA TARTANA N.47
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
VERGES-BLANCH 2016 SLU- C POMPEU FABRA N.0007 Pis.2
SANT PAU DE SEGURIES
Núm. de referència : X2019026520
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de VERGES-BLANCH 2016 SLU per
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (I MODIFICACIÓ DE
CONCRECIÓ DE L'ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE L'ILLA), al : C DE LA TARTANA
N.0047 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32019000076
Situació: C DE LA TARTANA N.0047
1.- En data 1/07/2019, VERGES-BLANCH 2016 SLU amb DNI B5527502-8, representat
per ****, presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT (I MODIFICACIÓ DE CONCRECIÓ DE L'ORDENACIÓ
VOLUMÈTRICA DE L'ILLA), amb situació al carrer C DE LA TARTANA N.47, d’Olot,
d’acord amb el projecte redactat per ****.
2.- En data 25/08/2020 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny 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 URBANITZABLE DELIMITAT Zona Suburbana A intensitat
II (illa 3).
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 VERGES-BLANCH 2016 SLU amb DNI: B5527502-8, representat
per ****, llicència d’obres (OMA32019000076), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT (I MODIFICACIÓ DE CONCRECIÓ DE L'ORDENACIÓ
VOLUMÈTRICA DE L'ILLA), amb situació al C DE LA TARTANA N.0047 , del municipi
d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****.
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic
vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2020600064
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 530768.95 euros
1 Connexions desguassos habitatges
1 Guals
Base liquidable Drets
(3)
530768.95

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
17641.38
0
17641.38

Total Drets
1073.70

Garanties:
Garantia per reposició de paviments 300.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
18715.08
300.00

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.

18715.08

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

bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions
que corresponguin.
Condicions particulars
1. La primera utilització del l’edifici podria veure's limitada si la parcel·la no reuneix tots
els elements d'urbanització previstos en el corresponent projecte d'urbanització d'acord
amb l'art. 65 del Pla d’ordenació urbanística municipal i art. 41 del text refós de la Llei
d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010).
2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el projecte executiu visat pel
col·legi professional corresponent i el programa de control de qualitat.
3. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista assumint
la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, certificat
d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent). 2) Document signat per
arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra.
4. La concessió d’aquesta llicència suposa l’aprovació de la modificació de la Concreció
de l’ordenació volumètrica del sector aprovada per l’Ajuntament d’Olot el dia 11/05/2017,
segons el procediment previst a l’article 252 del Reglament de la Llei d’urbanisme
(Decret 305/2006). Aquesta modificació afecta la composició volumètrica de l’edificació
de la parcel·la del carrer de la Tartana, núm 47, mantenint-se els condicions d’edificació
inicials, que són les següents:
Les noves edificacions hauran de formar un conjunt harmònic amb les edificacions
existents, per això s’han arbitrat una sèrie de mesures referents a diversos aspectes de
l’edificació en aquestes parcel·les.
a) Materials per tractament de les façanes: Preferentment els murs exteriors de façana
de les edificacions seran d’un sol material, d’obra vista, manual o mecànica de color
vermell (natural).
S’admet la combinació de dos materials sempre que un sigui l’obra vista i l’altre un
revestiment uniforme, sigui estucat, remolinat o d’altre. El color d’aquest revestiment
serà el més proper possible al blanc o al gris. En tot cas el material dominant serà l’obra

vista, que serà obligatori estigui present a totes les façanes i en el conjunt no serà inferior
al 60% de la seva superfície.
Els tancaments de les obertures, seran preferentment de color blanc, qualsevol altre
color s’haurà de justificar.
b) Cobertes:
Les edificacions en dues plantes resoldran la coberta amb una teulada inclinada de
teula, idèntica o més semblant possible a la utilitzada per la resta de la zona de
Rebaixinc. La teula utilitzada a les edificacions de la zona és la “Teja mixta Cazorla,
marrón, URL”. El pendent dels teulats, serà entre el 30% i el 35%. Les cornises i ràfecs
de teulada comptaran a efectes de separació mínima a partir d’una volada de 50 cm. El
cantell dels ràfecs entre 10 i 12 cm. L’acabat dels ràfecs de coberta serà d’un material
que es pugui deixar vist, sense pintar.
S’admet la coberta plana a les plantes baixes i l’acabat serà amb grava tipus palet de
riera o amb un paviment. No s’admetrà l’acabat amb làmines impermeables
autoprotegides.
c) Les parets de tancament tindran una cota mínima de 0,60 m d’alçada i una màxima
de 1,00 m. A les tanques que donen a carrer, aquestes alçades es mesuraran respecte
a la rasant del mateix. Seran de totxo manual o mecànic, de mida catalana color vermell
(natural) i el seu coronament serà horitzontal i acabat amb una peça ceràmica del mateix
color.
Per sobre de la paret massissa, fins a 1,80 m, la tanca serà vegetal. S’admetrà una
tanca de reixat prefabricat plastificat en color verd que quedarà amagada per la
vegetació. Aquest reixat servirà com a suport del bruc provisionalment mentre el verd
no arribi a l’alçada correcte.
5. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l'obra.
6. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs
de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el
termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió
de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la
fiança en el termini esmentat.
7. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de
conformitat amb l’ús autoritzat.
8. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D

disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Els particulars
sense certificat digital, poden presentar la documentació requerida a través de
l’esmentat l’assistent i presentar l’esborrany del 900D perquè l’ajuntament el validi. Si
no es disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de
l’Ajuntament d’Olot
S’aprova per unanimitat.
17.2. - Concessió de llicència d’obres a nom de SOCIETAT OLOTINA DE
INVERSIONS IMMOBILIARIES SL per REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI
PLURIFAMILIAR (AMB AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES, DE 3 A 7)
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
SOCIETAT OLOTINA DE INVERSIONS IMMOBILIARIES SLC AVELLANA N.0011 PRESES, LES
Núm. de referència

: X2020014012

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de SOCIETAT OLOTINA DE
INVERSIONS IMMOBILIARIES SL per REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI
PLURIFAMILIAR (AMB AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES, DE 3 A 7), al C
DE LA CREU ROJA N.8, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32020000031
Situació: C DE LA CREU ROJA N.0008
UTM: 8296201
1.- En data 27/04/2020, SOCIETAT OLOTINA DE INVERSIONS IMMOBILIARIES SL
amb DNI: B5531323-3, representat per ****, presenta projecte d’obres majors per
REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR (AMB AUGMENT DEL NOMBRE
D'HABITATGES, DE 3 A 7), amb situació al carrer C DE LA CREU ROJA N.8, d’Olot,
d’acord amb el projecte redactat per:
2.- En data 15/10/2020 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT Zona d’edificació aïllada plurifamiliar
d’intensitat 1 (clau 13.1).

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 SOCIETAT OLOTINA DE INVERSIONS IMMOBILIARIES SL amb
DNI B5531323-3, representat per ****, llicència d’obres (OMA32020000031), per
REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR (AMB AUGMENT DEL NOMBRE
D'HABITATGES, DE 3 A 7), amb situació al C DE LA CREU ROJA N.8, 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 12 mesos, i el termini per acabar-les
és de 36 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: CRA2020600074
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:Un pressupost de: 762866.77 euros
4 Connexions desguassos habitatges
Base liquidable Drets
(3)
762866.77

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
30934.72
0
30934.72
Garanties:

Garantia per reposició de paviments 300.00 euros
Total Liquidació

Euros

Total Drets
1084.45

32019.17

Per Drets
Per Garanties

32019.17
300.00

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les
obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys
del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la

corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions
que corresponguin.
Condicions particulars
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació
que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per arquitecte tècnic
assumint la direcció de l’execució de l’obra.
2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres
de construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat
pel col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del
projecte en el seu cas.
3. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
4. Aquesta llicència no autoritza el funcionament de la grua-torre desmuntable a
instal·lar a l’obra fins que no es presenti en aquest Ajuntament el document GR-1

expedit i segellat per entitat d’Inspecció i Control concessionària del Departament
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. (Segons ITC-MIE-AEM2).
5. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la
vigent Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.
6. Els nous habitatges hauran de complir les condicions d’habitabilitat del Decret
141/2012 en relació als espais per rentar la roba i als estenedors (apartats 3.12 i 3.13
de l’Annex 1).
7. Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats previstos
en el projecte presentat mitjançant document acreditatiu de la seva adquisició. Aquest
requisit serà indispensable per obtenir la llicència de primera utilització. (Ordenança
general de Gestió de Residus aprovada el 15/03/2002 i modificada el 28/07/2005). El
contenidor de rebuig haurà de ser de 1.100 litres, de plàstic verd, amb tapa corbada i
de càrrega posterior. El contenidor de matèria orgànica haurà de ser de 240 litres, de
plàstic de color beix amb tapa plana marró i de càrrega posterior. Pel que fa a la
ubicació d’aquests contenidors, en domini privat, hauran d’estar en el lloc indicat al
projecte presentat, amb fàcil accés a la via pública, amb un paviment llis i sense graons
o forts pendents. En aquest sentit el portal actual, no pot situar-se davant dels
contenidors tancant-los. És necessari un rebaix en la vorera, per la zona de pas dels
contenidors per tal de poder realitzar el buidatge correctament.
8. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la
via pública.
9. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs
de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en
el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la
concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a
l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.
10. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici,
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada
de conformitat amb l’ús autoritzat.
11. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la
data de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari
900D disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu
també l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic
col·legiat o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Els
particulars sense certificat digital, poden presentar la documentació requerida a través

de l’esmentat l’assistent i presentar l’esborrany del 900D perquè l’ajuntament el validi.
Si no es disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de
l’Ajuntament d’Olot.
.
S’aprova per unanimitat.
18.1. - CONTRACTE DE TRACTAMENT DE DADES AJUNTAMENT D'OLOT I
NOVOSTROM SOFTWARE I TECNOLOGIA SLU
Núm. de referència : X2020041433
Atès que l’Ajuntament d’Olot i Novostrom Software i Tecnologia SLU, es troben
vinculades per una relació contractual realitzada a través de DINÀMIG (consorci adscrit
l’Ajuntament d’Olot, per al desenvolupament de l’aplicació Garrotxa Approp i el suport
informàtic i allotjament de dades per a la realització el programa “Foment de l’activitat
econòmica a la Garrotxa”.
Atès que la responsabilitat de les dades que recull el consorci DINÀMIG és de
l’Ajuntament d’Olot segons està previst en el Registre d’Activitats de Tractament (RAT)
d’aquest últim, aprovat per Ple el dia 29 d’octubre de 2020.
Atès que per a la prestació d’aquests serveis és necessari que el responsable de les
dades personals que es recullin (Ajuntament d’Olot) les posi a disposició de l’encarregat
del tractament (Novostrom Software i Tecnologia SLU).
Atès el que disposen els article 28 i 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
En relació a l’expedient LPD22020000002 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Innovació i tecnologia, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament d’Olot (responsable dels fitxers) i
Novostrom Software i Tecnologia SLU (encarregat del tractament) que regula el
tractament amb accés a dades de caràcter personal.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
19.1. - CONTRACTE DE TRACTAMENT DE DADES AJUNTAMENT D'OLOT I
ASSOCIACIÓ LA GARROTXA TERRA D'ACOLLIMENT TURÍSTIC
Núm. de referència

: X2020041439

Atès que l’Ajuntament d’Olot i Novostrom Software i Tecnologia SLU, es troben
vinculades per una relació contractual realitzada a través de DINÀMIG (consorci adscrit
l’Ajuntament d’Olot, per al desenvolupament de l’aplicació Garrotxa Approp i el suport

informàtic i allotjament de dades per a la realització el programa “Foment de l’activitat
econòmica a la Garrotxa”.
Atès que la responsabilitat de les dades que recull el consorci DINÀMIG és de
l’Ajuntament d’Olot segons està previst en el Registre d’Activitats de Tractament (RAT)
d’aquest últim, aprovat per Ple el dia 29 d’octubre de 2020.
Atès que l’Ajuntament d’Olot forma part de l’Associació La Garrotxa Terra d’Acolliment
Turístic (Turisme Garrotxa), i que s’ha acordat que sigui aquesta associació qui realitzi
la gestió del sistema de compensació i abonaments d’imports del programa “Foment de
l’activitat econòmica a la Garrotxa”.
Atès que per a la prestació d’aquests serveis és necessari que el responsable de les
dades personals que es recullin (Ajuntament d’Olot) les posi a disposició de l’encarregat
del tractament (Associació La Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic) amb la finalitat de
gestió del sistema de compensació i abonament d’imports del programa “Foment de
l’activitat econòmica de la Garrotxa”.
Atès el que disposen els article 28 i 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
En relació a l’expedient LPD22020000003 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d' Innovació i Tecnologia, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament d’Olot (responsable de les dades) i
Associació La Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic (encarregat del tractament) que
regula el tractament amb accés a dades de caràcter personal.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.

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

