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ACTA NÚM. 23 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  
EL DIA 10 DE JUNY DE 2021. 

 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 10 de juny de 2021 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 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 Maria Assumpció Camps i Bosch 
presencialment al lloc on se celebra. Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i Güell, 
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. Sra. 
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 Sra. Muñoz, Sr. Güell, Sr. Sellabona, Sra. 
Canalias, Sr. Arbós i Sra. Pujolar han estat autoritzats per l’alcalde a assistir 
telemàticament a la sessió. 
 

1.1. - AUTORITZANT LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS 
TELEMATICS 

 
Núm. de referència : X2021027042     
 
En data 9 de maig de 2021 ha finalitzat l’estat d’alarma que es va implantar a Espanya 
mitjançant el Real decret 926/2020 de 25 d’octubre per regular les restriccions en el 
marc de la pandèmia de la Covid-19 i a partir d’aquesta data totes les mesures 
compreses en aquesta normativa quedaven sense vigència. 
 
Les Comunitats Autònomes passen a tenir competència per gestionar la crisis sanitària 
dins del seu territori, tot i que hauran de buscar el recolzament dels tribunals per introduir 
noves normes. 
 

La darrera disposició publicada vigent fins el 14 de juny és la  Resolució 
SLT/1778/2021, de 4 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya que en el seu article 5è disposa: 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social 
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Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, 
es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de deu persones, llevat que es 
tracti de convivents. 

No obstant això, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc 
en espais tancats, incloent els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui 
possible i que es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de 
vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència 

 
Pel fet que aquesta modificació que podia afectar drets fonamentals, requeria la 
ratificació judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per aplicar-les un cop 
finalitzat l’estat d’alarma i aquest Tribunal ha avalat questa modificació i ha donat el seu 
vist i plau tenint en compte la molt lleu repercussió que aquestes mesures poden tenir 
en el dret fonamental de reunió. 
 
Aquest Tribunal afirma que la Generalitat ha acreditat la legalitat, la necessitat, la 
idoneïtat i la proporcionalitat d’aquestes mesures. 
 
De conformitat amb l’article 46.3 de la LRBRL 7/1985 permet les sessions telemàtiques 
i regula el procediment de la celebració d’aquestes sessions. 
 
En relació a l’expedient i, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el 
President, proposa a la Junta General, 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 
10 de juny a les vuit del matí se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin.   
 
La normativa que regirà la sessió serà la prevista en el 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 3 de juny: 
 

- El divendres 4 de juny va rebre la visita de presidenta de l’Institut Català de les 

Dones, Meritxell Benedí, acompanyada de la executiva de la ICD, Neus 

Pociello i la coordinadora territorial a les comarques gironines, Fina Surina. La 

visita -que va tenir lloc a l’Ajuntament- també va comptar amb l’assistència de 

la directora del Consorci d’Acció Social, Teia Fàbrega. 

Seguidament, es va desplaçar a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa per 

fer entrega dels reconeixements a les treballadores/s que s’han jubilat i els que 

compleixen 25 anys treballant a l’hospital.  
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Al vespre va assistir al concert inaugural del festival Cornamusam. 

 

- El dissabte 5 i el diumenge 6 va participar de diferents actes del Cornamusam. 

D’altra banda, coincidint amb la celebració del Corpus, va saludar i agrair a la 

Comissió de Festes i als balladors de la faràndula per l’esforç dedicat en aquesta 

festivitat. 

 

- El dimarts 8, acompanyat de la regidora d’Educació, Mariona Camps, va visitar 

els diferents instituts on te lloc la selectivitat a la ciutat. A l’institut Garrotxa i al 

Bosc de la Coma va poder saludar el tribunal que organitza les PAAU, els equips 

docents dels centres i els alumnes que iniciaven les proves d’accés a la 

universitat.  

A la tarda va presidir la Junta General de DINAMIG i, seguidament, es va 

desplaçar a la Biblioteca per presentar el llibre “Magma, poemes i cristalls en 

suspensió” de la Neus Serra. 

 

- El dimecres 9 va prendre part al Casal Marià de la reunió de la Comissió 

ciutadana organitzada per tal de restituir les imatges de la façana de l’església 

de Sant Esteve. Posteriorment va mantenir una reunió telemàtica amb els 

portaveus dels grups municipals a l’Ajuntament sobre el projecte de Noves 

Oportunitats que, posteriorment, es va posar en coneixement dels Alcaldes i 

Alcaldesses de la Garrotxa. 

 
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. - PROPOSANT APROVAR CONVENI AMB LA FUNDACIÓ ANTIC HOSPITAL 
SANT JAUME PER A LA REGULACIÓ DEL SERVEI D’ÀPATS A DOMICILI. 

 
Núm. de referència : X2021027045     
 
En relació a l’expedient CON12021000006 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 
Primer.- APROVAR Conveni de col·laboració que regiran la prestació del servei 
d’àpats a les persones en exclusió social per part de la  Fundació Antic Hospital Sant 
Jaume d’Olot, per encàrrec i sota la supervisió del Consorci d’Acció Social de la 
Garrotxa.  
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Segon.-Facultar l’alcalde per signar la documentació que derivi d’aquest acord 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.1. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
Núm. de referència : X2021026892     
 
En relació a l’expedient SBS22021000025 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat AGRUPACIO DE LES PERSONES SORDES DE LA 
GARROTXA, amb NIF:G1708910-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12013000076, per un import de 1500 euros. Disposar la 
despesa de 1500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480006 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101298 Despeses 21600  231  480006 1500 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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6.2. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
Núm. de referència : X2021026893     
 
En relació a l’expedient SBS22021000026 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE DISCAPACITATS COMARQUES 
GIRONINES, amb NIF:G1763566-5, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12021000028, per un import de 800 euros. Disposar la 
despesa de 800 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480006 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101298 Despeses 21600  231  480006 800 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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6.3. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2021026894     
 
En relació a l’expedient SBS22021000027 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat INTEGRA ASSOCIACIO DE DISCAPACITATS 
INTEL.LECTUALS, amb NIF:G1703544-5, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000058, per un import de 3000 euros. 
Disposar la despesa de 3000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
21600231480006 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 210198 Despeses 21600  231  480006 3000 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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6.4. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2021026896     
 
En relació a l’expedient SBS22021000028 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE MINUSVALIDS FISICS ASSOCIATS, 
amb NIF:G1705320-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000060, per un import de 3350 euros. Disposar la despesa de 3350 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480006 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101298 Despeses 21600  231  480006 3350 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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6.5. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2021026897     
 
En relació a l’expedient SBS22021000029 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO GRUP DE DIALEG INTERRELIGIOS 
D'OLOT, amb NIF:G5519459-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot 
amb el número FEN12020000045, per un import de 500 euros. Disposar la despesa de 
500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480006 (segons el conveni 
de referència adjunt). 
 

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

200300 2101298 Despeses 21600  231  480006 500 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

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

 

Núm. de referència : X2021026898     
 
En relació a l’expedient SBS22021000030 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat MANS PER L'ACCIO SOLIDARIA, amb NIF:G6196296-
5, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000069, per un import de 950 euros. Disposar la despesa de 950 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480006 (segons el conveni de referència 
adjunt). 
 

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

200300 2101298 Despeses 21600  231  480006 950 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

6.7. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2021026899     
 
En relació a l’expedient SBS22021000031 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO EL PARAIGUA, amb NIF:G5515722-6, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000179, per un import de 1300 euros. Disposar la despesa de 1300 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480006 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101298 Despeses 21600  231  480006 1300 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

6.8. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2021026900     
 
En relació a l’expedient SBS22021000032 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CARITAS DIOCESANA DE GIRONA, amb 
NIF:R1700016-G, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000023, per un import de 2000 euros. Disposar la despesa de 2000 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480006 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101298 Despeses 21600  231  480006 2000 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

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

 
Núm. de referència : X2021026901     
 
En relació a l’expedient SBS22021000033 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ATHENA. FOMENT PER A L'ESPERIT EMP. I OCUP. 
AMB ACOM. ARTS ESCENIQUES, amb NIF:G5528355-0, inscrita en el Registre 
d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000054, per un import de 
1200 euros. Disposar la despesa de 1200 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
21600231480006 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101298 Despeses 21600  231  480006 1200 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

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

 

Núm. de referència : X2021026902     
 
En relació a l’expedient SBS22021000034 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE PERSONES AMB TEA 
DE LA GARROTXA, amb NIF:G5531527-9, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12018000003, per un import de 1500 euros. 
Disposar la despesa de 1500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
21600231480006 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101298 Despeses 21600  231  480006 1500 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

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

 
Núm. de referència : X2021026903     
 
En relació a l’expedient SBS22021000035 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ PASTA DE SAL, amb NIF:G5530221-0, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000033, per un import de 400 euros. Disposar la despesa de 400 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480006 (segons el conveni de referència 
adjunt). 
 

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

200300 2101298 Despeses 21600  231  480006 400 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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6.12. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 

Núm. de referència : X2021026904     
 
En relació a l’expedient SBS22021000036 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat SMAP-CELÍACS DE CATALUNYA, amb NIF:G0884175-
1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12019000002, per un import de 500 euros. Disposar la despesa de 500 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480006 (segons el conveni de referència 
adjunt). 
 

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

200300 2101298 Despeses 21600  231  480006 500 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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6.13. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 
Núm. de referència : X2021026907     
 
En relació a l’expedient SBS22021000037 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO ESPANYOLA CONTRA EL CANCER, amb 
NIF:G2819756-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000063, per un import de 500 euros. Disposar la despesa de 500 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480006 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101298 Despeses 21600  231  480006 500 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

6.14. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2021026910     
 
En relació a l’expedient SBS22021000038 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO ALLIBEREM-NOS, amb NIF:G5531227-6, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000051, per un import de 1800 euros. Disposar la despesa de 1800 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480006 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101298 Despeses 21600  231  480006 1800 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

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

 

Núm. de referència : X2021026915     
 
En relació a l’expedient SBS22021000039 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CASAL DE LA GENT GRAN, amb NIF:G1755675-4, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000074, per un import de 1300 euros. Disposar la despesa de 1300 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480006 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101298 Despeses 21600  231  480006 1300 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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6.16. - (CS01) ACTITIVATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2021026922     
 
En relació a l’expedient SBS22021000041 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ NURIA SOCIAL, amb NIF:G5525000-5, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12021000004, per un import de 1400 euros. Disposar la despesa de 1400 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480006 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101298 Despeses 21600  231  480006 1400 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
7.1. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL 

DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS 
 
Núm. de referència : X2021026766     
 
En relació a l’expedient SBS22021000017 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat EDUCACIO SOLIDARIA, amb NIF:G6175436-2, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000038, per 
un import de 3000 euros. Disposar la despesa de 3000 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 21600231480043 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101297 Despeses 21600  231  480043 3000 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

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

 
Núm. de referència : X2021026785     
En relació a l’expedient SBS22021000018 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO D'AFRICANS DE KOINA, amb 
NIF:G1787227-6, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12021000027, per un import de 2000 euros. Disposar la despesa de 2000 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480043 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101297 Despeses 21600  231  480043 2000 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

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

 
Núm. de referència : X2021026795     
 
En relació a l’expedient SBS22021000019 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE COOPERACIO PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE BANTANDICORI, amb NIF:G1789072-4, inscrita en el 
Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000002, per un 
import de 2000 euros. Disposar la despesa de 2000 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 21600231480043 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101297 Despeses 21600  231  480043 2000 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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7.4. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL 

DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS 
 
Núm. de referència : X2021026799     
 
En relació a l’expedient SBS22021000020 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO HEALTH US NEPAL, amb NIF:G5530130-
3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12021000015, per un import de 1600 euros. Disposar la despesa de 1600 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480043 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101297 Despeses 21600  231  480043 1600 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
7.5. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL 

DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS 
 
Núm. de referència : X2021026803     
 
En relació a l’expedient SBS22021000021 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat FUNDACIO NZURI DAIMA, amb NIF:G5514619-5, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000056, per un import de 2000 euros. Disposar la despesa de 2000 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480043 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101297 Despeses 21600  231  480043 2000 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 

2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
7.6. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL 

DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS 
 

Núm. de referència : X2021026808     
 
En relació a l’expedient SBS22021000022 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO SOMARA, amb NIF:G5530926-4, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12018000002, per 
un import de 1700 euros. Disposar la despesa de 1700 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 21600231480043 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101297 Despeses 21600  231  480043 1700 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
7.7. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL 

DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS 
 
Núm. de referència : X2021026810     
 
En relació a l’expedient SBS22021000023 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE MAURITANS DE TOULEL A 
CATALAUNYA, amb NIF:G5500031-9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12013000088, per un import de 1500 euros. Disposar la 
despesa de 1500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480043 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101297 Despeses 21600  231  480043 1500 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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7.8. - (CS01) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL 
DESENVOLUPAMENT, L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS SOCIALS 

 
Núm. de referència : X2021026812     
 
En relació a l’expedient SBS22021000024 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ COUMBA KANDE PEL 
DESENVOLUPAMENT RURAL, amb NIF:G5508281-2, inscrita en el Registre d’entitats 
de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000061, per un import de 1500 euros. 
Disposar la despesa de 1500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
2160023480043 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101297 Despeses 21600  231  480043 1500 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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8.1. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITATS VEÏNALS 
Núm. de referència : X2021026479     
 
 
En relació a l’expedient SBS22021000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE PROPIETARIS I VEÏNS DE VIVENDES 
GARROTXA, amb NIF:G5512836-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12020000025, per un import de 1100 euros. Disposar la 
despesa de 1100 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21160924480003 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101296 Despeses 21160  924  480003 1100 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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8.2. - ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 

VEÏNALS 
Núm. de referència : X2021026511     
 
En relació a l’expedient SBS22021000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO VEINS I PROPIETARIS DEL NUCLI ANTIC 
D'OLOT, amb NIF:G1715745-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot 
amb el número FEN12013000142, per un import de 3500 euros. Disposar la despesa 
de 3500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21160924480003 (segons el 
conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101296 Despeses 21160  924  480003 3500 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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8.3. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS VEÏNALS 

 

Núm. de referència : X2021026566     
 
En relació a l’expedient SBS22021000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat JUNTA VEINAL DE BATET, amb NIF:G1770665-6, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000043, per un import de 2500 euros. Disposar la despesa de 2500 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101296 Despeses 21160  924  480003 2500 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
8.4. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITATS VEÏNALS 
 
úm. de referència : X2021026567     
 
En relació a l’expedient SBS22021000004 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE VEINS BONAVISTA, amb 
NIF:G1725971-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000042, per un import de 6500 euros. Disposar la despesa de 6500 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101296 Despeses 21160  924  480003 6500 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
8.5. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITATS VEÏNALS 
 
Núm. de referència : X2021026570     
 
En relació a l’expedient SBS22021000005 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE VEÏNS BARRI DE LA CAIXA, amb 
NIF:G1728741-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000038, per un import de 1450 euros. Disposar la despesa de 1450 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101296 Despeses 21160  924  480003 1450 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
8.6. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITATS VEÏNALS 
 
Núm. de referència : X2021026573     
 
En relació a l’expedient SBS22021000006 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEINS DEL BARRI DELS 
DESEMPARATS, amb NIF:G1755046-8, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000055, per un import de 2200 euros. 
Disposar la despesa de 2200 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
21160924480003 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101296 Despeses 21160  924  480003 2200 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
 

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

 
Núm. de referència : X2021026578     
 
En relació a l’expedient SBS22021000007 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOC.VEINS DEL BARRI DE LES PLANOTES, amb 
NIF:G1766561-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000054, per un import de 2600 euros. Disposar la despesa de 2600 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101296 Despeses 21160  924  480003 2600 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
8.8. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITATS VEÏNALS 
Núm. de referència : X2021026589     
 
En relació a l’expedient SBS22021000008 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE VEINS PLA DE DALT "EL CASSES", 
amb NIF:G1729627-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000046, per un import de 2400 euros. Disposar la despesa de 2400 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101296 Despeses 21160  924  480003 2400 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
8.9. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITATS VEÏNALS 
 
Núm. de referència : X2021026593     
 
En relació a l’expedient SBS22021000009 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE VEÏNS DE MONTOLIVET, amb 
NIF:G1725456-6, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000048, per un import de 1600 euros. Disposar la despesa de 1600 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101296 Despeses 21160  924  480003 1600 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
8.10. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITATS VEÏNALS 
 
Núm. de referència : X2021026597     
 
En relació a l’expedient SBS22021000010 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE VEINS DEL BARRI DE PEQUIN, amb 
NIF:G1731585-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000035, per un import de 1800 euros. Disposar la despesa de 1800 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101296 Despeses 21160  924  480003 1800 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
8.11. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITATS VEÏNALS 
 
Núm. de referència : X2021026718     
 
En relació a l’expedient SBS22021000011 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE VEINS DE SANT FRANCESC, amb 
NIF:G1726774-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000039, per un import de 2500 euros. Disposar la despesa de 2500 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101296 Despeses 21160  924  480003 2500 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

Mod_ACTS_DJGE 

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

 
Núm. de referència : X2021026727     
 
En relació a l’expedient SBS22021000012 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO VEINS I COMERCIANTS DEL BARRI DE 
SANT FERRIOL, amb NIF:G1759730-3, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000052, per un import de 1500 euros. 
Disposar la despesa de 1500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 1500 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101296 Despeses 21160  924  480003 1500 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
 

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

 
Núm. de referència : X2021026735     
En relació a l’expedient SBS22021000013 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE VEINS SANT ROC, amb 
NIF:G1704165-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000049, per un import de 4300 euros. Disposar la despesa de 4300 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101296 Despeses 21160  924  480003 4300 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
8.14. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITATS VEÏNALS 
 
Núm. de referència : X2021026739     
 
En relació a l’expedient SBS22021000014 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL XIPRER, amb 
NIF:G5510743-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000036, per un import de 900 euros. Disposar la despesa de 900 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101296 Despeses 21160  924  480003 900 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
8.15. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITATS VEÏNALS 
 
 

Núm. de referència : X2021026745     
 
En relació a l’expedient SBS22021000015 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE L'HOSTAL DEL 
SOL D'OLOT, amb NIF:G5522587-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12021000026, per un import de 1000 euros. Disposar la 
despesa de 1000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21160924480003 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101296 Despeses 21160  924  480003 1000 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat 



 

Mod_ACTS_DJGE 

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

 

Núm. de referència : X2021026755     
 
En relació a l’expedient SBS22021000016 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE VEINS, PROPIETARIS I 
COMERCIANTS DEL FIRAL D'OLOT, amb NIF:G1779317-5, inscrita en el Registre 
d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000048, per un import de 
1250 euros. Disposar la despesa de 1250 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
21160924480003 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101296 Despeses 21160  924  480003 1250 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
8.17. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITATS VEÏNALS 
 

Núm. de referència : X2021026984     
 
En relació a l’expedient SBS22021000042 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO VEINS MASBERNAT I SANT 
CRISTOFOR, amb NIF:G1722830-5, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12013000037, per un import de 1000 euros. Disposar la 
despesa de 1000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21160924480003 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101296 Despeses 21160  924  480003 1000 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
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8.18. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS VEÏNALS 

 

Núm. de referència : X2021027005     
 
En relació a l’expedient SBS22021000043 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO VEINS BARRI ST. MIQUEL, amb 
NIF:G1714595-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000053, per un import de 2800 euros. Disposar la despesa de 2800 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2101296 Despeses 21160  924  480003 2800 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
9.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2021014750     
 
En relació a l’expedient SIC22021000003  , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ PREMI EVA TOLDRÀ D'IL·LUSTRACIÓ, 
amb NIF:G5533315-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12018000006, per un import de 2000 euros. Disposar la despesa de 2000 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBV. 
ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 2000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 030 070 065 007 008 

 
 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 



 

Mod_ACTS_DJGE 

9.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

Núm. de referència : X2021014753     
 
 
En relació a l’expedient SIC22021000005 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ORFEO POPULAR OLOTI, amb NIF:G1712726-7, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000132, per un import de 10000 euros. Disposar la despesa de 10000 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 -SUBV. ACTIVITATS 
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 10000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 030 070 065 053 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
9.3. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2021015878     
 
En relació a l’expedient SIC22021000008 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO CULTURAL CINE CLUB OLOT, amb 
NIF:G1735794-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000018, per un import de 10.400 euros. Disposar la despesa de 
10400 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBV. 
ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 10400 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 030 070 065 004 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
9.4. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2021016348     
 
En relació a l’expedient SIC22021000009 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat GRUP RIALLES-OLOT, amb NIF:G1743730-2, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000128, per 
un import de 9000 euros. Disposar la despesa de 9000 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBV. ACTIVITATS CIUTADANES (segons el 
conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400 334 480020 9000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTAD 100 034 070 065 001 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
9.5. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2021017465     
 
En relació a l’expedient SIC22021000013 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO MUSICA ALS MASOS, amb 
NIF:G5533494-0, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000013, per un import de 5000 euros. Disposar la despesa de 5000 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBV. ACTIVITATS 
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 5000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 030 070 065 009 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
9.6. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2021017899     
 
En relació a l’expedient SIC22021000015  , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CORAL CROSCAT, amb NIF:V1729715-1, inscrita en el 
Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000019, per un 
import de 3000 euros. Disposar la despesa de 3000 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBV. ACTIVITATS CIUTADANES (segons el 
conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 030 070 065 009 008 

 

 
 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
 

9.7. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
Núm. de referència : X2021017922     
 
En relació a l’expedient SIC22021000016 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat DANSA FOLKLORICA DE LA GARROTXA ESCOLA 
DE, amb NIF:G1734797-2, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb 
el número FEN12013000175, per un import de 4000 euros. Disposar la despesa de 
4000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBV. 
ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 4000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 030 070 065 013 008 

 

 
 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
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9.8. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2021017994     
 
En relació a l’expedient SIC22021000017 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO ROBOLOT TEAM, amb NIF:G5524573-2, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12021000023, per un import de 22000 euros. Disposar la despesa de 22000 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBV. ACTIVITATS 
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 22000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 030 070 065 021 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
 

9.9. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2021018288     
 
En relació a l’expedient SIC22021000019  , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat XERRICS D'OLOT  COLLA CASTELLERA DE LA 
GARROTXA , amb NIF:V1770345-5, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12021000022, per un import de 2.550 euros. Disposar la 
despesa de 2550 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - 
SUBV. ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 2550 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 030 070 065 013 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
9.10. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2021018290     
 
En relació a l’expedient SIC22021000020 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat PATRONAT D'ESTUDIS HISTORICS D'OLOT I 
COMARCA PEHOC, amb NIF:G1720723-4, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000137, per un import de 6000 euros. 
Disposar la despesa de 6000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
21.400.334.480020 - SUBV. ENTITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència 
adjunt). 
 

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

 21/1249 Despeses 21400  334  480020 6000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 006 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 



 

Mod_ACTS_DJGE 

9.11. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2021018433     
 
En relació a l’expedient SIC22021000022 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat AMICS DE LES LLETRES GARROTXINES, amb 
NIF:G1746216-9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000110, per un import de 1000 euros. Disposar la despesa de 1000 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBV. 
ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 1000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 008 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

9.12. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2021018660     
 
En relació a l’expedient SIC22021000023 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO PRO GAT GARROTXA, amb 
NIF:G5527271-0, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000058, per un import de 5000 euros. Disposar la despesa de 5000 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBV. ACTIVITATS 
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 5000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 999 065 999 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

9.13. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2021019083     
 
En relació a l’expedient SIC22021000024 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat AMICS DE L'ALTA GARROTXA, amb NIF:G1734875-6, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000178, per un import de 300 euros. Disposar la despesa de 300 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 300 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 005 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

9.14. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2021019172     
 
En relació a l’expedient SIC22021000025, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO AMICS DEL TREN OLOT-GIRONA 
(ASAMTOG), amb NIF:G1761413-2, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12013000143, per un import de 3000 euros. Disposar la 
despesa de 3000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - 
SUBVENC. ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

 21/1249 Despeses 21400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 006 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

9.15. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2021019297     
 
En relació a l’expedient SIC22021000026 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CANTABILE COR DE CAMBRA, amb NIF:G1760518-9, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000126, per un import de 2000 euros. Disposar la despesa de 2000 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBV. ACTIVITATS 
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 2000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 030 070 065 009 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

9.16. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2021019320     
 
En relació a l’expedient SIC22021000027 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CASA CULTURAL DE ANDALUCIA DE LA 
GARROTXA, amb NIF:G1735036-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12013000094, per un import de 5000 euros. Disposar la 
despesa de 5000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - 
SUBV. ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 5000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 030 070 065 011 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

9.17. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

Núm. de referència : X2021019646     
 
En relació a l’expedient SIC22021000029  , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat COL.LECTIU DE MESTRES DE LA GARROTXA, amb 
NIF:G1714404-9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000129, per un import de 400 euros. Disposar la despesa de 400 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBV. ACTIVITATS 
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 400 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 037 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

9.18. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
Núm. de referència : X2021019908     
 
 
En relació a l’expedient SIC22021000031 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO RAPSODIA, VEUS LITERARIES, amb 
NIF:G1789569-9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000153, per un import de 2800 euros. Disposar la despesa de 2800 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBV.ACTIVITATS 
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 2800 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 053 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

9.19. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2021020008     
 
 
En relació a l’expedient SIC22021000032 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ALTRAT ASSOCIACIO D'ARTTERAPIA OLOT, amb 
NIF:G5512194-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000027, per un import de 1300 euros. Disposar la despesa de 1300 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBV. ACTIVITATS 
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 1300 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 014 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
9.20. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2021020012     
 
 
En relació a l’expedient SIC22021000033 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA, amb 
NIF:G5517032-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12021000021, per un import de 20000 euros. Disposar la despesa de 
20000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBV. 
ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

 21/1249 Despeses 21400  334  480020 20000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 029 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
9.21. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2021020199     
 
 
En relació a l’expedient SIC22021000036, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO CULTURAL BINARI, amb NIF:G5516193-
9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000028, per un import de 1000 euros. Disposar la despesa de 1000 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBV. ACTIVITATS 
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 1000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 014 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 



 

Mod_ACTS_DJGE 

9.22. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2021020506     
 
 
En relació a l’expedient SIC22021000038 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO D'AMICS DE LES ARTS AUDIOVISUALS 
DE LA GARROTXA, amb NIF:G1789293-6, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000092, per un import de 5000 euros. 
Disposar la despesa de 5000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
21.400.334.480020 - SUBV. ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 5000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES  100 030 086 065 010 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
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9.23. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

Núm. de referència : X2021020560     
 
En relació a l’expedient SIC22021000041 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO EL TIL.LER, amb NIF:G1730495-7, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000125, per un import de 18000 euros. Disposar la despesa de 18000 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBV. ACTIVITATS 
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 18000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 030 070 065 013 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
 

9.24. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

Núm. de referència : X2021020651     
 
En relació a l’expedient SIC22021000042 vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat AGRUPACIO NATURALISTA I ECOLOGISTA DE LA 
GARROTXA, amb NIF:G1712738-2, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12013000174, per un import de 3000 euros. Disposar la 
despesa de 3000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - 
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 056 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
9.25. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2021020721     
 
 
En relació a l’expedient SIC22021000043 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO OLOT FOTOGRAFIA, amb 
NIF:G1756051-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000172, per un import de 2000 euros. Disposar la despesa de 2000 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBV. ACTIVITATS 
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 2000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 007 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
 

9.26. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2021021119     
 
En relació a l’expedient SIC22021000049 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE DONES GARROTXA -ALBA-, amb 
NIF:G1734131-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000123, per un import de 1500 euros. Disposar la despesa de 1500 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.3347.480020 - SUBVENCIONS 
ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 1500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 030 070 065 056 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 



 

Mod_ACTS_DJGE 

9.27. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

Núm. de referència : X2021021409     
 
En relació a l’expedient SIC22021000051 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat AGRUPACIO DE PESSEBRISTES D'OLOT I LA 
GARROTXA, amb NIF:G5513586-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12013000167, per un import de 6000 euros. Disposar la 
despesa de 6000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - 
SUBV. ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 21/1249 Despeses 21400  334  480020 6000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 030 053 065 013 008 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

10.1. - CONTRACTE ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I FRANCESC DELFORN 
NOGUER PER A LA DONACIÓ I CESSIÓ DELS DRETS D'EXPLOTACIÓ DEL FONS 

TELEVISIÓ DE LA GARROTXA (TVG) 
 
Núm. de referència : X2021026777     
 
Televisió de la Garrotxa va ser una televisió local, impulsada per diversos aficionats 
olotins a les telecomunicacions, encapçalats per l’empresari Francesc Delforn, activa 
entre 1984 i 1988. Va començar a emetre, en fase de proves, el 7 de novembre de 1984, 
per dos canals d’UHF. El seu àmbit de captació era la ciutat d’Olot. Tenia els estudis en 
un pis de l’edifici on hi havia el Bar Garrotxa, a la plaça de Josep Clarà. Va ser la primera 
televisió olotina, en un moment en què s’estaven gestant altres iniciatives semblants, 
com TV 39, que també va tenir una vida efímera. A finals de 1988 va intentar convertir-
se en una societat anònima, amb capital públic i privat, per garantir la viabilitat de les 
emissions, però les gestions no van prosperar i l’emissora va deixar d’emetre 
definitivament. 
 
La programació de la televisió era variada: notícies, programes esportius, reportatges i 
entrevistes. Entre els seus col·laboradors, cal destacar Josep Abulí, Josep Antoni 
Bartrina, Yolanda Cano, Anna Corderroure, Remei Garcia, Antoni Garrido, Faustino 
Pérez, Joan Puigmal i Meli Subirana, entre d’altres. Va comptar també amb la 
col·laboració de la Joventut Mèdica de la Garrotxa, que va promoure un programa sobre 
la salut. 
 
L’any 2016, Francesc Delforn va ingressar el fons de Televisió de la Garrotxa (TVG) a 
l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Són 1.519 cintes de vídeo, de diferents formats, que 
abasten el període 1983-1992; és a dir, que conté imatges preses abans i després de 
l’etapa activa de la televisió. L’Arxiu en va dur a terme un primer inventari i, actualment, 
està treballant en la digitalització i la descripció del contingut de les cintes. 
 
L’Ajuntament d’Olot és coneixedor del valor cultural del “Fons Televisió de la Garrotxa 
(TVG)”, propietat de Francesc Delforn Noguer, alhora que reconeix l’interès públic 
col·lectiu que té i la conveniència de garantir-ne la conservació i la divulgació entre els 
investigadors i la societat en general. 
 
 L’Ajuntament d’Olot considera que pot garantir la conservació i difusió d’aquesta 
documentació a través de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 
 
Vist l’expedient AX032021000003 i els antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació per a la proposta presentada, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la donació i cessió dels drets d’explotació del “Fons Televisió de la 
Garrotxa (TVG)”, amb destí a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.  
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per fer les gestions per al compliment i desenvolupament 
d’aquests acords i per a la signatura del contracte de donació i cessió dels drets 
d’explotació del “Fons Televisió de la Garrotxa (TVG)”. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

11.1. - (IM01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT 
EDUCACIÓ EN EL LLEURE 

Núm. de referència : X2021016885     
 
En relació a l’expedient SIM22021000001 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) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CENTRE EXCURSIONISTA D'OLOT, amb 
NIF:G1713274-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000050, per un import de 3142.50 euros. Disposar la despesa de 
3142.50 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: SUBVENCIONS JOVENTUT 21 
520 326 480022 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101250 Despeses 21520  326  480022 3142.50 SUBVENCIONS JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
11.2. - (IM01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT 

EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
 
Núm. de referència : X2021020477     
 
En relació a l’expedient SIM22021000002 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) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ESPLAIS DE LA GARROTXA, amb NIF:G1728397-9, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000113, per un import de 11508.5 euros. Disposar la despesa de 11508.5 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: SUBVENCIONS JOVENTUT 21 520 326 
480022 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101250 Despeses 21520  326  480022 11508.5 SUBVENCIONS JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
11.3. - (IM01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT 

EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
 
Núm. de referència : X2021025967     
 
En relació a l’expedient SIM22021000003 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) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat AGRUPACIO NATURALISTA I ECOLOGISTA DE LA 
GARROTXA, amb NIF:G1712738-2, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12013000174, per un import de 1500 euros. Disposar la 
despesa de 1500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: SUBVENCIONS 
JOVENTUT 21 520 326 480022 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101250 Despeses 21520  326  480022 1500 SUBVENCIONS JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat 



 

Mod_ACTS_DJGE 

11.4. - (IM01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT 
EDUCACIÓ EN EL LLEURE 

 
Núm. de referència : X2021026096     
 
En relació a l’expedient SIM22021000004 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) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA, amb 
NIF:G0893197-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000173, per un import de 6849 euros. Disposar la despesa de 6849 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: SUBVENCIONS JOVENTUT 21 520 326 
480022 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101250 Despeses 21520  326  480022 6849 SUBVENCIONS JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 



 

Mod_ACTS_DJGE 

11.5. - (IM01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT 
EDUCACIÓ EN EL LLEURE 

 
Núm. de referència : X2021026119     
 
En relació a l’expedient SIM22021000005 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) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat INTEGRA ASSOCIACIO DE DISCAPACITATS 
INTEL.LECTUALS, amb NIF:G1703544-5, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000058, per un import de 3000 euros. 
Disposar la despesa de 3000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
SUBVENCIONS JOVENTUT 21 520 326 480022 (segons el conveni de referència 
adjunt). 
 

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

200300 2101250 Despeses 21520  326  480022 3000 SUBVENCIONS JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 



 

Mod_ACTS_DJGE 

12.1. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS ESPORTIVES 

 

Núm. de referència : X2021018787     
 
En relació a l’expedient SP062021000023, 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) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB VOLEIBOL OLOT, amb NIF:G1715316-4, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000031, per 
un import de 250 euros. Disposar la despesa de 250 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101253 Despeses 21330  341  480002 250 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
 
S’aprova per unanimitat 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
12.2. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
 

Núm. de referència : X2021019298     
 
En relació a l’expedient SP062021000027, 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) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat AMIPA ESCOLA JOAN XXIII, amb NIF:G1734711-3, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000101, per un import de 350 euros. Disposar la despesa de 350 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101253 Despeses 21330  341  480002 350 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 



 

Mod_ACTS_DJGE 

12.3. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS ESPORTIVES 

 
Núm. de referència : X2021020304     
 
En relació a l’expedient SP062021000028 de , 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) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ESCOLA FUTBOL GARROTXA, amb NIF:G1730981-6, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000016, per un import de 500 euros. Disposar la despesa de 500 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101253 Despeses 21330  341  480002 500 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

12.4. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS ESPORTIVES 

 
Núm. de referència : X2021020562     
 
En relació a l’expedient SP062021000045, 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) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat AMPA DEL CEIP MALAGRIDA, amb NIF:G1713970-0, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000104, per un import de 200 euros. Disposar la despesa de 200 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101253 Despeses 21330  341  480002 200 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 
 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
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12.5. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS ESPORTIVES 

 
Núm. de referència : X2021020585     
 
En relació a l’expedient SP062021000049, 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) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB PATINATGE ARTISTIC D'OLOT, amb 
NIF:G1738098-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000022, per un import de 600 euros. Disposar la despesa de 600 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS 
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 211253 Despeses 21330  341  480002 600 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
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12.6. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
 

Núm. de referència : X2021021165     
 
En relació a l’expedient SP062021000060, 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) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB NATACIO OLOT, amb NIF:G1706739-8, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000025, per 
un import de 600 euros. Disposar la despesa de 600 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101253 Despeses 21330  341  480002 600 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
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12.7. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
Núm. de referència : X2021021172     
 
En relació a l’expedient SP062021000062, 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) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB ESPORTIU TAEKWON, amb NIF:G5503313-8, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000030, per un import de 500 euros. Disposar la despesa de 500 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101253 Despeses 21330  341  480002 500 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
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12.8. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
 

Núm. de referència : X2021022235     
 
En relació a l’expedient SP062021000075, 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) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat GARROTXA RUGBY CLUB, amb NIF:G1795052-8, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000002, per un import de 600 euros. Disposar la despesa de 600 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2101253 Despeses 21330  341  480002 600 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
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13.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIÓ DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2021026695     
 
En relació a l’expedient CPG22021000043 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació de despeses annexada núm. 21/020 per un import total de 540.247,44 
euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 540247.44 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 

14.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER A PROJECTES DE GESTIÓ DE 
DOCUMENTS I ARXIUS: FONS CEO 

 
Núm. de referència : X2021011200     
 
En relació a l’expedient SAX12021000001 d’acceptació de subvenció  per a projectes 
de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2021, 
s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb 
destinació al tractament arxivístic del fons documental del Centre Excursionista d’Olot 
(1934-2005), per un import de 1.460,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut 
d’aquesta subvenció al pressupost d’ingressos de l’Ajuntament a la partida 2021 46107 
SUB. GESTIÓ DOCUMENTAL CEO. 
 
S’aprova per unanimitat 
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14.2. - ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL 
FINANÇAMENT DEL PROJECTE AULA D’ALFABETITZACIÓ I PER LA REDACCIÓ 

DEL PLA ESTRATÈGIC D’EDUCACIÓ 360 D’OLOT 
 
Núm. de referència : X2021005264     
 
 
En relació a l’expedient SED12021000002 d’acceptació de subvenció per al foment de 
programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2021, 
s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar  les subvencions atorgades per a la Diputació de Girona que es 
detallen: 
 

- Aula d’alfabetització, per un import de 1.204,50 euros. 
- Redacció del pla estratègic d’educació 360 a Olot, per un import de 2.000,00 

euros. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti els drets reconeguts 
següents: 
 

- Partida 2021 599 46103 SUB. AULA D’ALFABETITZACIÓ.  
- Partida 2021 599 46102 SUB. PLA ESTRATÈGIC EDUCATIU 360. 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

14.3. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FESTIVAL MOT OLOT 2021 
 
Núm. de referència : X2021007647     
 
En relació a l’expedient SCU12021000006 d’acceptació de subvenció per al 
finançament del Festival MOT 2021, s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per a la DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb 
destinació al Festival Mot 2021, per un import de 20.000,00 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
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Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut 
d’aquesta subvenció al pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament a la partida 2021 499 
46102 Festival Mot 2021. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

15.1. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, 

MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DE 
CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A DIVERSOS 

CARRERS DE LA CIUTAT, ANY 2021 (FASE 1); I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
 

Núm. de referència : X2021026412    
 
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Antecedents  
 
Vista la necessitat de contractar les obres de conservació i millora de la infraestructura 
viària a diversos carrers de la Ciutat  any 2021 (Fase 1),  d'acord amb l'informe tècnic 
emès pel Cap de l’Àrea d’Infraestructura, Urbanisme i Brigada de l’Ajuntament d’Olot de 
data 7 de juny de 2021. 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres de conservació i millora de la 
infraestructura viària a diversos carrers de la ciutat corresponent a l’any 2021 (Fase 1 ), 
segons el “Projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers 
de la ciutat. Any 2021. Fase 1”, aprovat per Junta de Govern Local de data 3 de juny de 
2021. 
 
El pressupost base de licitació ascendeix a 244.686,33 € IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 202.220,10€ de pressupost net i 42.466,22 € en concepte d’IVA, calculat 
al 21%.  
 
Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim de 2,5 mesos, a 
comptar del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a 202.220,10€, IVA exclòs. 
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Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada i al seu expedient 
(CCS12020000 XX ) hi consta el plec de clàusules administratives particulars, el projecte 
d’obres aprovat per Junta de Govern Local de data 3 de juny de 2021, i demés 
documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre del 2017 
(LCSP)  

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb 
el previst als articles 25 i 13 de la LCSP .  
Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat, 
atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de la LCSP, 
i que la tramitació de l’expedient serà la ordinària, de conformitat amb els articles 116 i 
següents de la Llei i inclou la documentació necessària segons Articles 122 i 124  de la 
LCSP 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Projecte tècnic i memòria valorada  , d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la 
LCSP. 

Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada. 

Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès pel secretaria accidental  de l’Ajuntament, 
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona 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. 

Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de 
juny de 2019. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000045 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de conservació i millora de la 
infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat any 2021 (Fase 1) incorporant-hi la 
documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP. 

 
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres de 
conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat  any 2021 
(Fase 1) , amb un import màxim de licitació de dos-cents dos mil dos-cents vint euros 
amb deu cèntims (202.220,10 €) , IVA exclòs.  

 
L'import total de la despesa ascendeix a 244.686,33 €, IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 202.220,10 € de pressupost net, més 42.466,221 € en concepte d'IVA 
calculat al tipus del 21%. 
 
La durada màxima del contracte és de 2,5 mesos , a comptar del dia següent a la 
signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos 
carrers de la Ciutat , any 2021 (Fase 1). 
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Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 
la següent partida del pressupost municipal:  

Any Econ Progr Orgàn. Partida Import total 

21 140 1532 61905  SUPRESSIÓ BARRERES 
ARQUITECTÓNIQUES (PR21) 
 

  19.686,33€ 

21 140 1532 61904 RENOVACIÓ VORERES BARRIS (PR21) 100.000,00€ 

21 140 1532 61903 PAVIMENTS VIES PUBLIQUES BARRIS 
(PR21) 

125.000,00€ 

 
 

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

200200  Despeses 21140  1532 61905 19686.33 SUPRESSIO BARRERES 
ARQUITECTONIQUES (PR21) 

100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 21140  1532 61904 100000 RENOVACIO VORERES BARRIS (PR21) 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 21140  1532 61903 125000 PAVIMENTS VIES PUBLIQUES BARRIS (PR21) 100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres de 
conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat, any 2021 
(Fase 1), que es tramitarà pel procediment obert simplificat i procedir a la publicació de 
l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 
de la LCSP. 
 
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Prat Molas, Cap 
d’Àrea de Territori de l’Ajuntament 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 
 
 

15.2. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE SOFTWARE GENERSYS I3; 

SISTEMA DE GESTIÓ PER A L'EADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2021011740     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

 
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 25 de març de 2021, va aprovar  l’expedient 
de contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat, plec de clàusules 
administratives particulars, plec de prescripcions tècniques, i inici de la licitació dels 
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serveis de manteniment de software Genesys i3: Sistema de Gestió per a 
l'eAdministració pública, amb l’empresa “Audifilm Consulting SL“, amb NIF B83998740. 
 
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi 
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (en endavant LCSP), atès que per executar les tasques objecte del 
contracte cal disposar d’uns coneixements profunds del funcionament del software dels 
quals només en disposa el desenvolupador de les aplicacions, i atès que l’empresa 
Audifilm Consulting SL és la desenvolupadora i propietària i d’aquestes aplicacions, i per 
tant l’únic proveïdor que les pot realitzar. 
 
El termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia 16 d’abril de 2021. En data                  
26 d’abril de 2021 es va procedir a l’obertura del Sobre A, que contenia la declaració 
responsable, i del Sobre B, que contenia l’oferta econòmica. 
 
En data 25 de maig de 2021, el Sr. Joan Prat Espuña, Responsable del Departament 
d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, va emetre informe  de 
valoració de l’oferta presentada per “Audifilm Consulting SL” en data 15 d’abril de 2021, 
proposant l’adjudicació a “Audifilm Consulting SL”, amb NIF B83998740. 
 
En data  27 de maig de 2021 es va requerir a l’empresa  “Audifilm Consulting SL” per tal 
que presentés la documentació justificativa a què fa referència l’article 150.2 de la LCSP 
i les clàusules 17 i 18 del PCAP, atorgant un termini de 7 dies hàbils per a la presentació 
de la documentació i la constitució de la garantia definitiva, a comptar des del dia 
següent a la recepció del requeriment. 
 
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a 
l’efecte. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
per delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia, del qual es va donar 
compte en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de 
juny de 2019. 

Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000027 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  ADJUDICAR el contracte dels serveis de manteniment de software Genesys 
i3: Sistema de Gestió per a l'eAdministració pública, a favor d’Audifilm Consulting SL, 
amb NIF B83998740, pel preu de cent trenta-set mil cent dinou euros amb seixanta-dos 
cèntims (137.119,62 €) IVA inclòs, per als dos anys de durada del contracte, i d’acord 
amb la seva oferta. 
 
Aquest import es desglossa en cent tretze mil tres-cents vint-i-dos euros (113.322,- €) 
de pressupost net, més vint-i-tres mil set-cents noranta-set euros amb seixanta-dos 
cèntims (23.797,62 €) d’IVA calculat al 21% 
 
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació, 
aprovats en Junta de Govern Local de data 25 de març de 2021. 
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Segon.- El contracte tindrà una durada de dos anys, amb efectes del dia 1 de gener de 
2021. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per a l’any 2021 per import de 
68.559,81 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 2020 120 491 227994 - 
Manteniment i suport informàtic. 
 

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

200300 2102059 Despeses 21120  920  227994 68559.81 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200200 2102059 Despeses 21120  920  227994 -27.83 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 68559.81 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

Tal i com s’estableix en el plec de prescripcions tècniques, el pagament es farà de forma 
semestral: 

 

Anualitat Proporció Import IVA inclòs 

2021 semestre 1 25% de l’import d’adjudicació 34.279,91 €  

2021 semestre 2 25% de l’import d’adjudicació 34.279,90 €  

2022 semestre 1 25% de l’import d’adjudicació 34.279,91 €  

2022 semestre 2 25% de l’import d’adjudicació 34.279,90 €  

 
Quart.- Notificar l’adjudicació a “Audifilm Consulting SLU”, empresa adjudicatària. 
 
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP. 
 
Sisè.-  Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte, de 
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 
 
Sisè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

15.3. - ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA I CONTROL 
D’ACCÉS DE L'EDIFICI DE CAN JOANETES, SEU PRINCIPAL DE L’AJUNTAMENT 

D’OLOT 
Núm. de referència : X2021008739     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 11 de març de 2020 es va 
aprovar l’expedient de contractació administrativa, plecs de clàusules i inici de la licitació 
del “Servei de seguretat i vigilància i control d’accés de l’edifici de Can Joanetes, seu 
principal de l’Ajuntament d’Olot”.  Atès que es van presentar diverses consideracions en 
relació al plec de clàusules administratives particulars, la Junta de Govern Local de data 
25 de març de 2020 va aprovar la modificació del plec de clàusules i va acordar concedir 
un nou termini per a la presentació de proposicions.  
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El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 22 de març de 2021, havent 
presentat oferta les següents empreses:  
 

- Gonber Events SL 
- Village Protect Seguretat SLU 
- Equipo de Seguridad Europa SL 
- IB2 Seguretat Catalunya SL 
- Protecta Vigilància Integral SL 
- Wakeful Seguretat SL 

 
Les empreses Gonber Events SL i Equipo de Seguridad Europa SL van quedar fora de 
la licitació per haver presentat dins el Sobre A l’Annex 4 corresponent als criteris 
avaluables automàticament o mitjançant fórmula, que s’havia d’incloure dins el Sobre B; 
tal com consta en l’acta de la Mesa de Contractació d’obertura del Sobre A, de data 20 
d’abril de 2021.  
 
En data 13 maig de 2021 es reuní novament la Mesa de Contractació per donar compte 
de l’informe emès per la Sra. Sílvia Fàbrega, cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, relatiu 
als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor de les ofertes presentades, 
i obertura del Sobre B. El resum de les puntuacions obtingudes per les empreses pel 
que fa als  criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, és el següent: 
 

 
 
Vist que les empreses Protecta Vigilància Integral SL i Wakeful Seguretat SL no van 
assolir la puntuació mínima pel que fa als criteris avaluables mitjançant judici de valor, 
establerta en la clàusula relativa als Criteris d’adjudicació del Plec de clàusules 
administratives particulars en 15 punts, van quedar descartades de la licitació. 
 
En data 27 maig de 2021 es reuní novament la Mesa de Contractació per donar compte 
de l’informe emès per la Sra. Fàbrega, relatiu als criteris d’adjudicació avaluables 
automàticament o mitjançant fórmula i fer proposta d’adjudicació.  El resum de la 
puntuació obtinguda per les diferents empreses en els criteris avaluables 
automàticament és el següent: 
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Essent el resum de la puntuació total obtinguda, el següent: 
 

 
 
 

En la mateixa sessió, la Mesa de Contractació va acordar proposar l’adjudicació del 
servei a “IB2 Seguretat Catalunya SL, amb NIF B17631698. 
 
En data 28 de maig de 2021 es va requerir a l’empresa IB2 Seguretat Catalunya SL per 
tal que presentés tota la documentació necessària per procedir a l’adjudicació del 
contracte i constituís la garantia definitiva, en els termes de l’article 150 de la LCSP. 
  
Atès que l’empresa IB2 Seguretat Catalunya SL, amb NIF B17631698 va 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. CCS12021000020 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 de seguretat i vigilància i control d’accés 
de l’edifici de Can Joanetes, seu principal de l’Ajuntament d’Olot, a favor de l’empresa 
IB2 Seguretat Catalunya SL, amb NIF B17631698, pel preu de unitari de 15,88 €/hora 
sense IVA. 
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Atès que es tracta d’una licitació per preus unitaris, la despesa global no es pot 
concretar anticipadament, ja que dependrà de les hores de servei del període de 
vigència del contracte. Per aquest motiu, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el 
pressupost base de licitació. 
 
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 27 d’agost de 2020; així 
com amb l’oferta presentada per l’adjudicatària. 
 
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe de 
la Mesa de Contractació celebrada el dia 27 maig de 2021. 
 
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 la clàusula 4 del PCAP, el preu del contracte per a l’any 2021, 
quatre mil tres-cents -vint-i-tres euros amb trenta-tres cèntims (4.323,33 €) (IVA 
inclòs),  es pagarà amb càrrec a la partida:  2021 121 925 227010 ASSISTENCIA OAC 
(MATINS I TARDES) 
 

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

200300 2101524 Despeses 21121  925  227010 4323.33 ASSISTENCIA OAC (MATINS I TARDES) 100 001 001 001 000 000 
200210 2101524 Despeses 21121  925  227010 -8911.94 ASSISTENCIA OAC (MATINS I TARDES) 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 7781.99 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

Cinquè.- La durada del contracte s’estableix en un (1) any, a comptar des de la data de 
formalització del contracte, amb la possibilitat d’una pròrroga acordada, per un any més. 
 
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  IB2 Seguretat Catalunya SL, amb NIF B17631698, 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, i vist que el contracte no és susceptible de recurs 
especial en matèria de contractació d’acord amb el que disposa l’article 44.1 de la LCSP. 
 
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
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15.4. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE 
REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, 

DELS  SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT EXTRAORDINARI DE LA VIA I 
ESPAIS PÚBLICS; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
 

Núm. de referència : X2021026612    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

  
Antecedents  
 
Atès que és necessari contractar el servei de la neteja extraordinària de la via i espais 
públics, tals com: pintades en bancs, parets, edificis de titularitat municipal, senyals 
verticals i de trànsit; retirada de males herbes als carrers i voreres; neteja de parcs 
infantils i si s’escau pintat dels jocs; neteja extraordinària d’embornals; neteja 
d’escocells; retirada d’adhesius i retirada de cartells col·locats a llocs no habilitats. 
 
Les actuacions en cap cas inclouen les tasques incloses en el contracte de recollida de 
residus i neteja viària ordinària, ni les tasques incloses en el contracte de manteniment 
de clavegueram; ambdues objecte d’altres contractes. 
 
Aquest contracte te la consideració de contracte reservat, d’acord amb la regulació de  
la disposició addicional 4a i la disposició addicional 48a de la Llei 9/2017 reguladora dels 
contractes del sector públic. Es tracta d’un contracte reservat a empreses d’inserció, 
regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació de les empreses 
d’inserció; la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular 
les empreses d’inserció sociolaboral; i el Decret 277/2003, de 4 de novembre, de 
funcionament i competència del Registre administratiu d’empreses d’inserció de 
Catalunya.  
 
Vist l’informe emès per la Sra. Ariadna Villegas, Cap de l’Àrea de Progrés econòmic – 
Ocupació de l’Ajuntament d’Olot, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte 
referit.  

 
No es preveu la divisió en lots del present contracte perquè la realització independent 
de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcta 
execució del mateix des del punt de vista tècnic, atès que són treballs de neteja 
extraordinària que es cobreixen a demanda, segons les necessitats que sorgeixin, i per 
tant no es pot determinar quin tipus de neteja és la que demandarà més actuacions. 

 
El pressupost base de licitació és de vint-i-nou mil nou-cents noranta-sis euros 
(29.996,00 €)  
IVA inclòs, amb el desglossament següent: vint-i-quatre mil set-cents noranta euros amb 
vuit cèntims (24.790,08 €) de pressupost net sense IVA, i cinc mil dos-cents cinc euros 
amb noranta-dos cèntims (5.205,92 €) corresponents al 21% d’IVA.  
 
La durada del contracte serà d'1 de juliol de 2021 fins a 31 de desembre de 2021, 
excepte si l'acceptació del contracte té lloc en una data posterior a 1 de juliol de 2021, 
supòsit en què la durada del contracte seria des de la data d'acceptació del contracte 
fins a 31 de desembre de 2021. No es preveuen pròrrogues. 
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Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a vint-i-quatre mil set-cents 
noranta euros amb vuit cèntims (24.790,08 €), IVA exclòs.  
 
Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis, de conformitat amb 
el que disposa l’article 17 de la LCSP. 
 
El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l’obert simplificat abreujat, 
de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP 
i la tramitació de l’expedient serà l’ordinària. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques 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 Llei. 
 
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de condicions tècniques, d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP. 
 
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada. 
 
Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 
 
Vist el que disposa 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. 

 
Vist l’expedient administratiu núm.  CCS12021000047 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

 
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació del servei de neteja i manteniment 
extraordinari de la via i espais públics de la ciutat d’Olot, incorporant-hi la documentació 
a què fa referència l'article 116 del LCSP. 

 
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de 
contractació administrativa del servei de neteja i manteniment extraordinari de la via i 
espais públics de la ciutat d’Olot, amb un import màxim de licitació vint-i-quatre mil set-
cents noranta euros amb vuit cèntims (24.790,08 €) de pressupost net sense IVA, i cinc 
mil dos-cents cinc euros amb noranta-dos cèntims (5.205,92 €) corresponents al 21% 
d’IVA. 
 
La durada del contracte serà d'1 de juliol de 2021 fins a 31 de desembre de 2021, 
excepte si l'acceptació del contracte té lloc en una data posterior a 1 de juliol de 2021, 
supòsit en què la durada del contracte seria des de la data d'acceptació del contracte 
fins a 31 de desembre de 2021. No es preveuen pròrrogues. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules 
tècniques que han de regir la contractació del servei abans esmentat, tal i com 
determinen els articles 122 i 124 de la LCSP. 
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Quart.- La despesa prevista es pagarà amb càrrec a la següent partida, per assegurar 
l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre la despesa:  
 
21.200.163.227006 Servei neteja i manteniment extraordinària via pública 
 

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

200200  Despeses 21200  163  227006 29996 SERVEI NETEJA I MANT. EXTRAORDINARIA 
VIA PUBLICA 

100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària, pel procediment 
obert simplificat abreujat, de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146, 159.6 
i concordants 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, la Sra. Pilar Descals Roura, 
tècnica de l’àrea de progrés econòmic de l’Ajuntament 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 
 
 

15.5. - ADJUDICACIÓ, MIJTANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, DEL SUBMININSTRAMENT DE LES LLICÈNCIES I SERVEIS DE LES 

APLICACIONS GIS. 
 
 

Núm. de referència : X2021014266     
 

Tipus 
Contracte 

SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

 
Antecedents 
  
Per acord de la Junta de Govern Local de 15 d’abril de 2021,  es va iniciar l’expedient 
del subministrament de les llicències i serveis de l’aplicació GIS amb Consultoria 
Tècnica Nexus Geogràfics , SL , es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP) i el plec de condicions tècniques (PPT), es va aprovar 
la despesa i es va convidar a l’empresa Consultoria Tècnica Nexus Geogràfics, SL 
perquè presentés oferta. 
 
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi 
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (en endavant LCSP) per ser “Consultoria Tècnica Nexus Geogràfics, SL” 
propietària d’aquestes aplicacions i, en conseqüència, l’únic proveïdor que les pot 
realitzar.  
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En data 28 d’abril de 2021 “Consultoria Tècnica Nexus Geogràfics, SL”, amb NIF 
B17525429 va presentar oferta pels esmentats serveis. 
 
En data  24 de maig de 2021, el Sr. Joan Prat Espuña, responsable del Departament 
d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot va emetre informe de valoració 
de l’oferta, proposant l’adjudicació a l’empresa “Consultoria Tècnica Nexus Geogràfics, 
SL” 
 
En data 26 de maig de 2021 es va requerir a l’empresa “Consultoria Tècnica Nexus 
Geogràfics, SL”  per tal que presentés la documentació justificativa a què fa referència 
l’article 150.2 de la LCSP i la clàusula 17 del PCAP, atorgant un termini de 7 dies hàbils 
per a la presentació de la documentació. 
 
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a 
l’efecte. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
en virtut de la delegació efectuada per Decret d’Alcaldia de 25 de juny de 2019. 
 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000029, com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
Primer.-  ADJUDICAR el contracte pel subministrament de les llicències i serveis de 
l’aplicació GIS ,a favor de l’empresa “Consultoria Tècnica Nexus Geogràfics, SL”, amb 
NIF B17525429, per un import de deu mil quatre-cents trenta-sis euros amb vint-i-cinc 
cèntims (10.436,25 €)  IVA inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en vuit-mil sis-cents vint-i-cinc euros (8.625,00 €) més mil 
vuit-cents onze euros amb vint-i-cinc cèntims (1.811,25 €) d’IVA calculat al 21%, pels 2 
anys i 3 mesos de durada del contracte. 
 
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació, 
aprovats per la Junta de Govern Local de data 15 d’abril de 2021. 
 
Segon.- El contracte tindrà una durada de 3 anys , amb efectes a partir del dia 1 de 
gener de 2021. 
 
 
Tercer .- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 10.436,25 € (IVA 
inclòs) amb càrrec a la partida núm. 120.920.227994 “manteniment i suport informàtic” 
 
 

Anualitat Import màxim. 
IVA inclòs 

2021 3.478,25 

2022 3.478,25 

2023 3.478,25 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200200 2102363 Despeses 21120  920  227994 3478.75 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200200 2102363 Despeses 21120  920  227994 -12.10 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 3478.75 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 3478.75 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.  
 
 

Quart.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària. 
 
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP. 
 
Sisè.-  Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, es formalitzi el contracte, de 
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 
 
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

15.6. - APROVACIÓ DE L'EXPEDENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE 

REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE TOTS 

ELS ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ SEMAFÒRICA DE CONTROL DE TRÀNSIT 
DE DOS ENCREUAMENTS DE LA CIUTAT D'OLOT 

 
 

Núm. de referència : X2021026475    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

 Antecedents: 
 
Atesa la necessitat de contractar el “subministrament, muntatge i instal·lació de tots els 
elements de la instal·lació semafòrica de control de trànsit de dos encreuaments de la 
ciutat d’Olot.”, a  “ETRA BONAL, SA” , d’acord amb l’informe emès pel Sr. Ramon Prat 
Molas, cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot 

Atès que l’empresa ETRA BONAL, SA és qui realitza el pla de manteniment i 
conservació de les instal·lacions semafòriques de la ciutat d’Olot donat és l’actual 
empresa concessionària del servei per una durada de 2 anys i que finalitza el 31 de 
desembre de 2022, és l’únic proveïdor que pot realitzar-ne el manteniment.  

Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en 
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant LCSP) 
 
Vist que a l’expedient consta l’informe emès pel Secretari accidenta de l’Ajuntament,  en 
compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP. 
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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. CCS12021000046 i antecedents corresponents, la  
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del subministrament, muntatge i 
instal·lació de tots els elements de la instal·lació semafòrica de control de trànsit de dos 
encreuaments de la ciutat d’Olot, amb “ETRA BONAL, SA “ amb Nif: A08522955 

Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del subministrament, 
muntatge i instal·lació de tots els elements de la instal·lació semafòrica de control de 
trànsit de dos encreuaments de la ciutat d’Olot, amb “ETRA BONAL, SA “, d’acord amb 
el previst a l’article 117 de la LCSP. 

El pressupost màxim de licitació,  s’estableix en la quantitat de 47.910,61 €, IVA inclòs. 
Aquest import es desglossa en 39.595,54 € de pressupost net, més 8.315,07 € d’IVA 
calculat al 21%. 

L’oferta de preu de l’empresa licitadora  no pot superar el pressupost base de licitació.  

Si el preu ofertat per l’empresa supera el pressupost base, l’oferta serà refusada. 
 
El contracte tindrà una durada de en 2,5 mesos i s’iniciarà una vegada hagin finalitzat 
els treballs d’obra civil . 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
condicions 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 amb càrrec a les següents partides: 

21.140.133.61920  Encreuament del carrer Almogàvers amb l’Avinguda Girona per 
import de 23.065,41 €.  

21.140.133.61919  Encreuament de la carretera de la Canya amb la N-260 per 
import de 24.845,20 €. 

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

200200  Despeses 21140  133  61920 23065.41 INSTAL.LACIO SEMAFOR C.ALMOGAVERS 
(IFS) 

100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 21140  133  61919 24845.20 INSTAL.LACIO SEMAFOR CTRA.LA CANYA 
(IFS) 

100 001 001 001 000 000 

 

S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit adequat 
i suficient per atendre la despesa. 

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa 
“ETRA BONAL, SA”, de conformitat amb l’informe que consta a l’expedient, per tal que 
si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de condicions tècniques. 

Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte al Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea 
de Territori de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb l’article 62 de la LCSP. 
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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 
 
 

15.7. - APROVACIÓ CÀNON SEGON SEMESTRE 2021 DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVTIU DE LA VIA PÚBLICA AMB LA INSTAL·LACIÓ 

DESMUNTABLE AMB DESTINCIÓ  A RESTAURANT A LA PLAÇA MAJOR  
D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2013017072     
 
La Junta de Govern local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió  celebrada el dia 26 de juny 
de 2014, v a acordar adjudicar la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública 
amb una instal·lació desmuntable  amb destinació a restaurant a la plaça Major d’Olot, 
a l’empresa “Ca l’Amic, SL” amb NIF B17557505; per un termini de 4 anys amb efectes 
del dia 1 de juliol de 2014, prorrogables de forma expressa, any en any, fins a un màxim 
de 6 anys. 
 
Per acords de la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2018, de 14 de març de 
2019 i de 5 de març de 2020 es va prorrogar anualment l’esmentada concessió fins a  
30 de juny de 2021. 
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2021 va fixar en 3.677,93 €/any 
l’import del cànon per a l’exercici 2021 i es va  requerir a l’adjudicatari el pagament de 
1.838,97 € , corresponent a l’import del  cànon fins a 30 de juny de 2021 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2021 va prorrogar l’esmentada 
concessió administrativa  per un termini d’un any amb efectes del dia 1 de juliol de 2021. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000019  i antecedents corresponents,  la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Requerir a l’empresa CA L’AMIC, SL  amb NIF B147557505  el pagament de MIL VUIT-
CENTS TRENTA-VUIT EUROS   AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (1.838,97 €),  
corresponent a l’import del cànon de la concessió administrativa d’ús privatiu de la via 
pública amb una instal·lació desmuntable  amb destinació a restaurant a la plaça Major 
d’Olot,  des de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2021. 
 
S’aprova per unanimitat 
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15.8. - REVISIÓ  PREU DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ ANY 2021 
 
Núm. de referència : X2021025636     
 
L’Ajuntament Ple en data 22 de març de 2007 va adjudicar el servei de transport públic 
urbà de la  Ciutat d’Olot a l’empresa UTE TEISA TPO, SL  amb NIF U17953985 per un 
termini de 12 anys.  
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 10 de setembre de 2012 va aprovar una 
modificació del contra te tot ampliant el termini de la concessió fins a 31 de maig de 
2025. 
 
La Junta de Govern Local de data 25/10/2012 va acceptar la proposta de l’empresa 
concessionària de reducció  de l’aportació de l’Ajuntament a la concessió equivalent al 
20% de l benefici industrial dels anys de la participació.  
 
Per acord de la Junta de Govern Lo al del dia 16 d’octubre de 2014 s’acorda ampliar el 
servei per a la cobertura del nou Hospital.  
 
La clàusula 9.B del plec de condicions que regeix la concessió estableix que la 
regularització del preu s’efectuarà segons l’IPC del mes de desembre, el qual en data 
31 de desembre de2020 es fixa en -0,5%. 
 
Vist l’informe tècnic emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori, en data 
7 de juny de 2021 en relació a l’estimació del cost per a l’any 2021 de la prestació del 
servei.  
 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000363 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Fixar per a l’exercici 2021, el preu de la concessió del servei de transport pñublic 
urbà de la Ciutat d’Olot, adjudicada a l’empresa  TRANSPORTS ELECTRICS 
INTERURBANS SA (TEISA) Y TRANSPORTS PUBLICS OLIVET (U1795398-5), en 
quatre-cents setze mil sis-cents setze euros amb quaranta-quatre cèntims 
(416.616,44 €) (IVA inclòs).  
 
 
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa, 416.616.44 €, amb  càrrec a la 
partida núm. 21.141.4411.227998 “transport públic urbà” del Pressupost Municipal.: 
 

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

200220  Despeses 21141  4411 227998 416616.44 TRANSPORT PUBLIC URBA 100 001 001 001 000 000 

 

 

 
Tercer.- TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS SA (TEISA) Y TRANSPORTS 
PUBLICS OLIVE adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà 
constar el número d’expedient CC012021000363. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
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15.9. - RECTIFICACIÓ ACORD VENDA DE VEHICLES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2021012564     
 
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021 va acordar la venda de diversos 
vehicles i ciclomotors que es trobaven abandonats al dipòsit municipal, a l’empresa “Inter 
Car Bas, SL”  amb NIF núm. B173739368 per al seu desballestament, entre els quals hi 
figura el vehicle “Opel Astra matrícula ****” . 
 
Vist l’informe núm. NI022021001481 emès pel Sr Ignasi López Clevillé, sostsinspector 
en cap de la Policia Municipal, de data 3 de juny de 2021, en el qual es demana el retorn 
del vehicle “Opel Astra matrícula ****”  al dipòsit municipal donat que s’ha detectat que 
té anotada al registre  de la DGT una incidència de “precinte” de data 07/01/2016, 
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CC012021000203 i antecedents corresponent; la 
regidora- delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
 
PRIMER.- Aprovar l’informe núm. NI022021001481 emès pel Sr Ignasi López Clevillé, 
sostsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 3 de juny de 2021. 
 
SEGON.- Que l’empresa INTER CAR BAS SL amb NIF B173739368  procedeixi al 
retorn del vehicle marca OPEL, model ASTRA, color gris, matrícula **** al dipòsit 
municipal. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
16.1. - MEMÒRIA VALORADA ACTUACIONS DE MILLORA CONDUCTES D'AIGUA 

SANITÀRIA ALS VESTIDORS (ZONA DONES) DEL PAVELLÓ 1 DEL PARC 
ESPORTIU PLA DE LLACS.- PROPOSANT APROVAR 

 
Núm. de referència : X2021026761     
 
Vista la memòria valorada referida a les actuacions de millora dels conductes d’aigua 
sanitària als vestidors (zona dones) del pavelló 1 del Parc esportiu Pla de Llacs a 
l’avinguda de la República Argentina, 8, redactada pels serveis tècnics municipals de 
l’àrea de territori en data abril de 2021, que té per objecte la substitució de l’antiga 
canalització i mecanismes per una nova instal·lació de tubs i vàlvules d’acer inoxidable, 
incorporant la formació de l’armari pel descalcificador.  
 
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 UPOM2021000018, 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 referida a les actuacions de millora dels 
conductes d’aigua sanitària als vestidors (zona dones) del pavelló 1 del Parc esportiu 
Pla de Llacs a l’avinguda de la República Argentina, 8, redactada pels serveis tècnics 
municipals de l’àrea de territori en data abril de 2021. 
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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. - MEMÒRIA VALORADA OBRES DE REHABILITACIÓ DEL MAS CAN 
COLLELL.- PROPOSANT APROVAR 

 
Núm. de referència : X2021026720     
 
Vista la memòria valorada referida a les obres de rehabilitació del Mas Can Collell, al 
carrer Terrassa, 33 d’Olot, redactada pels serveis tècnics municipals de l’àrea de territori 
en data abril de 2021, que té per objecte adequar l’edifici a la normativa perquè presenta 
mancances funcionals, sobretot en relació a les instal·lacions. També es preveu realitzar 
la millora de l’habitabilitat adequant la cambra higiènica i els tancaments exteriors.  
 
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 UPOM2021000017, 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 referida a les obres de rehabilitació del Mas 
Can Collell, al carrer Terrassa, 33 d’Olot, redactada pels serveis tècnics municipals de 
l’àrea de territori en data abril de 2021. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
18.1. - PLA DIRECTOR DE MILLORA DEL PARC DE LES MÓRES.- PROPOSANT 

APROVAR DEFINITIVAMENT 
 
Núm. de referència : X2021010809     
 
Vist  que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 
18 de març de 2021 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte 
executiu del Pla Director de millora del Parc de les Móres d’Olot, redactat per 
unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner en data febrer de 2021. 
 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 76 de data 22 d’abril de 2021. 
 
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat 
al·legacions ni suggeriments de cap tipus. 
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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 UPOM2021000011, 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 DEFINITIVAMENT el projecte executiu del Pla Director de millora 
del Parc de les Móres d’Olot, redactat per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem 
Moliner en data febrer de 2021. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de 
l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
19.1. - CONTRACTE DE CORESPONSABILITAT TRACTAMENT DE DADES AJO-

EINSMER BUSINESS DESIGNER SL 
 

Núm. de referència : X2021026431     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot i Einsmer Business Designer, SL es troben vinculades per 
una relació contractual per al subministrament de les integracions i solucions d’ 
enginyeria i software de seguretat i cooperació ciutadana anomenat M7 CITIZEN 
SECURITY (M7APP). 
 
Atès que la responsabilitat de les dades identificatives que recull l’aplicació és 
compartida entre l’Ajuntament d’Olot i l’empresa Einsmer Business Designer, SL. 
 
Atès el que disposa l’article 26 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 
del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, en relació 
a la corresponsabilitat en el tractament de dades personals. 
 
Atès el que disposa l’article 29 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació als supòsits de 
corresponsabilitat en el tractament. 
 
En relació a l’expedient LPD22021000003 de protecció de dades, 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 de corresponsabilitat en el tractament de dades del 
software de seguretat ciutadana anomenat M7 CITIZEN SECURITY (M7APP) entre 
l’Ajuntament d’Olot  i Einsmer Business Designer, SL. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
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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 

 
 


