ACTA NÚM. 24
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 17 DE JUNY DE 2021.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 17 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, Immaculada Muñoz i Díaz i Maria
Assumpció Camps i Bosch presencialment al lloc on se celebra. 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 Sra.
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 Sr. Güell, Sr. Sellabona, Sra. Canalias 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 : X2021028233
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
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 SG012021000042 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Únic.- Declarar justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica
excepcionalment que la sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament prevista pel dia
17 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 10 de juny:

-

El dijous 10 de juny va rebre la visita de la consellera de Recerca i Universitats
de la Generalitat, Hble. Sra. Gemma Geis, que va mantenir una reunió amb
l’Alcalde i diferents regidors i va signar el Llibre d’honor. Seguidament,
acompanyat de la consellera, va assistir a l’acte d’entrega dels premis Garrotxí
de l’any, que va tenir lloc a la Sala el Torin.

-

El divendres 11 va assistir a la conferència “Història i propòsits dels Cine Club
Olot” que va tenir lloc a la sala de l’Arxiu. Al vespre, a la plaça de braus, va
presenciar del Festival final de curs de l’escola de dansa Eva Durban.

-

El dissabte 12 va anar a veure el festival de final de curs dels alumnes de l’escola
La quarta paret a la plaça de braus.

-

El diumenge 13 va fer entrega dels premis del IV concurs de poesia eròtica que
va organitzar Rapsòdia Veus Literàries a la Sala Torin. Seguidament va anar a
veure la festa de final de curs de l’escola de dansa Violetta App.

-

El dilluns 14 es va reunir amb representants de l’AMIPA de Sant Roc.

-

El dimarts 15 al Mas Vayreda va participar de la roda de premsa de presentació
del cicle Música als Masos. Al vespre al Torín, va realitzar l’acte de “Balanç de
Govern. Projectes de futur” coincidint amb el dos anys de mandat municipal.

-

El dimecres 16 va assistir a la l’estrena del documental sobre la història de TV
Garrotxa, que es va fer als Cines Olot. Seguidament va presidir la Junta General
del Consorci d’Acció Social 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. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2021027017

En relació a l’expedient SBS22021000044 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 Subvenció
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CRUZ ROJA ESPAÑOLA, amb
NIF:Q2866001-G, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12013000084, per un import de 15000 euros. Autoritzar i Disposar la
despesa de 15000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21600231480007
(segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200230

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 480007

Import
15000

Descripció
CONVENI CREU ROJA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.

6.1. - (IC01) Activitats culturals
Núm. de referència

: X2021014738

En relació a l’expedient SIC22021000001 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 SARDANISTA FLOR DE
FAJOL, amb NIF:G1716046-6, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot
amb el número FEN12013000124, per un import de 4300 euros. Disposar la despesa
de 4300 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 SUB.ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
4300

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 030 070 065 013 008

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.
6.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2021016353

En relació a l’expedient SIC22021000010 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 JOVES GOS DE SANT ROC, amb
NIF:G1770225-9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12013000112, 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
200300
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
5000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.

6.3. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2021016901

En relació a l’expedient SIC22021000011 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 MUSICS I INTERPRETS D'OLOT I
COMARCA, amb NIF:G1729324-2, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament
d’Olot amb el número FEN12013000138, per un import de 7500 euros. Disposar la
despesa de 7500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 SUB. ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
7500

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
6.4. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2021018411

En relació a l’expedient SIC22021000021 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 ASSOCIACIÓ UNA CÀPSULA DE TEATRE, amb
NIF:G5523195-5, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12020000011, per un import de 8000 euros. Disposar la despesa de 8000
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBV. ACTIVITATS
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
8000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
100 030 070 065 001 008

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.
6.5. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2021020151

En relació a l’expedient SIC22021000034 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 UNITS PEL CAVALL DE LA GARROTXA,

amb NIF:G1797919-6, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12021000020, per un import de 400 euros. Disposar la despesa de 400
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 (segons el conveni
de referència adjunt).
Operació Referència
200300
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
400

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
100 030 070 065 006 008

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.

6.6. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2021021010

En relació a l’expedient SIC22021000045 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 NIBIRU MOSTRA D'ART AVANÇADA, amb
NIF:G5530598-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12021000018, per un import de 1900 euros. Disposar la despesa de 1900
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - SUB. ACTIVITATS
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
1900

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
100 030 070 065 010 008

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.
6.7. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2021021415

En relació a l’expedient SIC22021000053 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 ASSOCIACIÓ Ü DEL BAC , amb NIF:G5532442-0,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12021000017, per un import de 900 euros. Disposar la despesa de 900 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària: 21.400.334.480020 - SUBV. ACTIVITATS
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
21/1249

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 480020

Import
900

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
100 030 070 065 005 008

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.
7.1. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS
ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021015084

En relació a l’expedient SP062021000005, 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 MOTO CLUB OLOT, amb NIF:G1741569-6, inscrita en el
Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000014, per un
import de 413.26 euros. Disposar la despesa de 413.26 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària: 2021 330 341 480002 (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
413.26

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.

7.2. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS
ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021015308

En relació a l’expedient SP062021000006, 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 ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS, amb
NIF:G5505313-6, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12020000022, per un import de 897.75 euros. Disposar la despesa de
897.75 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 (segons el
conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
897.75

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.3. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS
ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021015677

En relació a l’expedient SP062021000007 , 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 TENIS TAULA OLOT, amb NIF:G1781045-8,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12020000015, per un import de 4065.51 euros. Disposar la despesa de 4065.51
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).

Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
4065.51

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.4. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS
ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021015685

En relació a l’expedient SP062021000009, 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 FUNDACIO UNIO ESPORTIVA OLOT, amb
NIF:G5520372-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12020000021, per un import de 5307.78 euros. Disposar la despesa de
5307.78 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
5307.78

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.

7.5. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS
ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021015771

En relació a l’expedient SP062021000010, 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 CEIP EL MORROT, amb NIF:Q1700573-G, inscrita en el
Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000055, per un
import de 531.54 euros. Disposar la despesa de 531.54 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
(segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
531.54

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.6. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS
ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021015940

En relació a l’expedient SP062021000011, 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 HORSEBALL LA GARROTXA, amb
NIF:G1788529-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12020000016, per un import de 835.63 euros. Disposar la despesa de
835.63 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
835.63

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.7. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS
ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021016498

En relació a l’expedient SP062021000012, 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 ASSOCIACIO DE CAÇADORS DE BATET DE LA
SERRA, amb NIF:G1734579-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot
amb el número FEN12013000044, per un import de 338.73 euros. Disposar la despesa
de 338.73 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002
SUBVENCIONS SUPORT ENTITATS (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
338.73

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.8. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS
ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021017320

En relació a l’expedient SP062021000013, 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 CENTRE EXCURSIONISTA D'OLOT, amb
NIF:G1713274-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12020000005, per un import de 2088.73 euros. Disposar la despesa de
2088.73 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 (segons
el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
2088.73

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.9. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS
ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021017324

En relació a l’expedient SP062021000014, 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 ASSOCIACIO DE MARES I PARES IES BOSC DE LA
COMA, amb NIF:G1744755-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot
amb el número FEN12013000096, per un import de 196.36 euros. Disposar la despesa

de 196.36 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
196.36

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 099 000 000

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.

7.10. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021017444

En relació a l’expedient SP062021000015, 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 UNIO ESPORTIVA OLOT SAD, amb NIF:A1731484-0,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000013, per un import de 1643.10 euros. Disposar la despesa de 1643.10
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
1643.10

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.11. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021017823

En relació a l’expedient SP062021000017, 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 CEIP VOLCA BISEROQUES, amb
NIF:G1706883-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12013000099, per un import de 989.61 euros. Disposar la despesa de
989.61 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
989.61

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.12. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021018201

En relació a l’expedient SP062021000019, 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 AGRUPACIO ESPORTIVA AGRUPACIO VETERANS
D'OLOT, amb NIF:G1799346-0, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot
amb el número FEN12020000031, per un import de 338.73 euros. Disposar la despesa
de 338.73 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
338.73

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.13. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021018598

En relació a l’expedient SP062021000021, 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 5121.44 euros. Disposar la despesa de 5121.44 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
5121.44

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.14. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021018776

En relació a l’expedient SP062021000022, 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 ESCACS OLOT, amb NIF:G1725136-4, inscrita en
el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000017, per un
import de 2699.03 euros. Disposar la despesa de 2699.03 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
(segons el conveni de referència adjunt).

Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
2699.03

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.15. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència : X2021019281
En relació a l’expedient SP062021000025, 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 FUTBOL SANT ROC, amb NIF:G1724832-9,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12020000070, per un import de 1270.42 euros. Disposar la despesa de 1270.42
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
1270.42

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.

7.16. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021020307

En relació a l’expedient SP062021000029, 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 ATLETISME GARROTXA, amb NIF:G1724910-3,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12020000012, per un import de 462.95 euros. Disposar la despesa de 462.95 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
462.95

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.17. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència : X2021020314
En relació a l’expedient SP062021000030, 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 APA IES LA GARROTXA, amb NIF:G1732958-2, inscrita
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000097, per
un import de 788.50 euros. Disposar la despesa de 788.50 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
(segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
788.50

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.18. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021020319

En relació a l’expedient SP062021000031, 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 ASSOCIACIO ESPORTIVA GASTANT KEKS, amb
NIF:G5503158-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12020000040, per un import de 525.07 euros. Disposar la despesa de
525.07 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
525.07

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.19. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021020323

En relació a l’expedient SP062021000032, 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 NAN OLIVERAS, amb NIF:G5533184-7, inscrita
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12021000002, per
un import de 649.29 euros. Disposar la despesa de 649.29 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
(segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
649.29

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.20. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència : X2021020329
En relació a l’expedient SP062021000033, 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 PATI HOQUEI OLOT, amb NIF:G1734979-6,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000005, per un import de 3537.55 euros. Disposar la despesa de 3537.55
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).

Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
3537.55

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.21. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència : X2021020330
En relació a l’expedient SP062021000034, 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 FOMENT DE LA PESCA ESPORTIVA D'OLOT, amb
NIF:G1728162-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12017000003, per un import de 338.73 euros. Disposar la despesa de
338.73 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
338.73

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.

7.22. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021020333

En relació a l’expedient SP06202100003, 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 ATLETIC OLOT, amb NIF:G1753889-3, inscrita en
el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000023, per un
import de 959.86 euros. Disposar la despesa de 959.86 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
(segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
959.86

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.23. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021020341

En relació a l’expedient SP062021000036, 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 ASSOCIACIO ESPORTIVA ESCOLAR PETIT PLANÇO
D'OLOT, amb NIF:G1795555-0, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot
amb el número FEN12020000020, per un import de 699.12 euros. Disposar la despesa
de 699.12 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
699.12

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.24. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència : X2021020347
En relació a l’expedient SP062021000037, 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 PIA D'OLOT, amb NIF:R1700058-I, inscrita en
el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000044, per un
import de 397.47 euros. Disposar la despesa de 397.47 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
(segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
397.47

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 099 000 000

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.
7.25. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència : X2021020351
En relació a l’expedient SP062021000039, 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 4065.51 euros. Disposar la despesa de
4065.51 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 (segons
el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
4065.51

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.26. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021020543

En relació a l’expedient SP062021000042, 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 386.29 euros. Disposar la despesa de 386.29 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 (segons el conveni de
referència adjunt).

Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
386.29

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.27. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021020553

En relació a l’expedient SP062021000044, 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 CICLISTA LEFA TEAM, amb NIF:G5518351-1,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12020000037, per un import de 649.29 euros. Disposar la despesa de 649.29 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
649.29

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.

7.28. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021020565

En relació a l’expedient SP062021000046, 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 PLA DE DALT, amb NIF:G1716098-7,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000115, per un import de 196.36 euros. Disposar la despesa de 196.36 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
196.36

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.29. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021020579

En relació a l’expedient SP062021000048, 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 TENIS OLOT, amb NIF:G1709431-9, inscrita en el
Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000012, per un
import de 3113.82 euros. Disposar la despesa de 3113.82 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
(segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
3113.82

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.30. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021020589

En relació a l’expedient SP062021000050, 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 CONSELL ESPORTIU DE LA GARROTXA, amb
NIF:G1709113-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12013000003, per un import de 863.73 euros. Disposar la despesa de
863.73 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
863.73

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.31. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021020966

En relació a l’expedient SP062021000051, 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 5556.23 euros. Disposar la despesa de 5556.23 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 (segons el conveni de referència
adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
5556.23

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.32. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021021046

En relació a l’expedient SP062021000053, 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 1829.44 euros. Disposar la despesa de 1829.44

euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
1829.44

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.

7.33. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021021052

En relació a l’expedient SP062021000054, 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 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 196.36 euros.
Disposar la despesa de 196.36 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330
341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de
referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
196.36

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.34. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021021058

En relació a l’expedient SP062021000055, 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 SOCIETAT DE CAÇADORS D'OLOT I COMARCA, amb
NIF:G1716186-0, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el
número FEN12013000015, per un import de 338.73 euros. Disposar la despesa de
338.73 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
338.73

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.35. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021021063

En relació a l’expedient SP062021000056, 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 JOVENTUT SANT PERE MARTIR, amb NIF:G17392895, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000032, per un import de 3040.65 euros. Disposar la despesa de 3040.65
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
3040.65

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.36. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021021160

En relació a l’expedient SP062021000059, 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 BASQUET OLOT, amb NIF:G1714591-3, inscrita
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000006, per
un import de 4376.08 euros. Disposar la despesa de 4376.08 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 (segons el conveni de referència
adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
4376.08

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.37. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021021170

En relació a l’expedient SP062021000061, 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 462.95 euros. Disposar la despesa de 462.95 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
462.95

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.

7.38. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021021174

En relació a l’expedient SP062021000063, 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 CICLISTA INFANTIL OLOT, amb NIF:G17309899, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000020, per un import de 649.29 euros. Disposar la despesa de 649.29 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
649.29

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.39. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021021190

En relació a l’expedient SP062021000065, 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 711.41 euros. Disposar la despesa de 711.41 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
711.41

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.40. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021021265

En relació a l’expedient SP062021000067, 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 ASSOCIACIO NATUREO, amb NIF:G0186317-4, inscrita
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12021000016, per
un import de 338.73 euros. Disposar la despesa de 338.73 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària: 2021 330 341 480002 (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
338.73

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.

7.41. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021021267

En relació a l’expedient SP062021000068, 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 GIMNASTIC OSONA, amb NIF:G6292222-4,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12018000005, per un import de 1394.65 euros. Disposar la despesa de 1394.65
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 (segons el conveni
de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
1394.65

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.42. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021021430

En relació a l’expedient SP062021000070, 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 ESCOLA SANT ROC, amb NIF:G1722888-3,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número

FEN12013000114, per un import de 620.92 euros. Disposar la despesa de 620.92 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
620.92

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 015 167 099 000 000

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.

7.43. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021021439

En relació a l’expedient SP062021000073, 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 INSTITUT ESCOLA GREDA, amb NIF:Q1700707-A,
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número
FEN12013000116, per un import de 397.47 euros. Disposar la despesa de 397.47 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
397.47

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
7.44. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS ESPORTIVES
Núm. de referència

: X2021022241

En relació a l’expedient SP062021000076, 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 PIA D'OLOT, amb NIF:R1700058-I, inscrita en
el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000044, per un
import de 3195.93 euros. Disposar la despesa de 3195.93 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària: 2021 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
(segons el conveni de referència adjunt).
Operació Referència
200300
2101253

Tipus
Partida
Despeses 21330 341 480002

Import
3195.93

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIÓ DE DESPESES
Núm. de referència

: X2021028290

En relació a l’expedient CPG22021000044 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. 21/021 per un import total de 681.961,37
euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
681961.37

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DE
LES ARTS AUDIOVISUALS DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2021028317

Vista la sol·licitud presentada per l’ L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LES ARTS
AUDIOVISUALS DE LA GARROTXA en la que es demana l’avançament del primer
40% de la subvenció atorgada per la Junta de Govern Local de 10 de juny de 2021, per
un import total de 5.000,00 euros.
En relació a l’expedient CPG12021000009 vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

Primer.- Procedir a la bestreta de 2.000,00 euros a l’Associació d’Amics de les Arts
Audiovisuals de La Garrotxa en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per
un import de 5.000,00 euros, destinada a l’organització del Festival de varietats
autòctones.
Segon.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import total atorgat en virtut del
que estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot
, modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVAR ELS MODELS DEL PROCEDIMENT DE LA JUSTIFICACIÓ DELS
CONVENIS I SUBVENCIONS
Núm. de referència

: X2021028298

Vista la conveniència de modificar i adaptar a la normativa vigent determinats
procediments i formularis que tenen a veure amb la gestió de les subvencions i ajuts
atorgats per l’Ajuntament d’Olot.
Vistes les recomanacions de l’informe de control financer portat a terme en relació a les
subvencions tramitades l’any 2019 del qual se’n va donar compte en sessió plenària de
22 d’abril de 2021.
En relació a l’expedient CPG12021000008 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:

Primer.- Aprovar els models que tenen a veure amb el tràmit de la justificació de les
subvencions i ajuts atorgats amb càrrec al pressupost de la Corporació: formulari de
justificació , requeriments mínims de la memòria de l’entitat i informe tipus del gestor/a
de la subvenció.
Segon.- Adaptar els circuits d’expedients per a facilitar les tasques del procediment.
Tercer.- Posar en coneixement de tots els gestor/es implicats en el procediment dels
canvis proposats.
S’aprova per unanimitat.

11.1. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER COMTES DE BESALÚ; I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2021027985

Tipus contracte
Procediment
Criteris

OB
AB
MU

D'OBRES
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Vista la necessitat de contractar les obres d’urbanització de carrer Comtes de Besalú a
Olot, d'acord amb l'informe tècnic emès pel Sr. Xevi Canal Molas, técnic de l’Àrea de
Territori de l’Ajuntament d’Olot de data 14 de juny de 2021.
El projecte tècnic de les obres d’urbanització es va ser aprovar per Junta de Govern
Local de data 18 de març de 2021 i el projecte de reparcel·lació es va aprovar per Junta
de Govern Local de data 10 de juny de 2021.
El pressupost base de licitació ascendeix a 162.738, 73 € IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en 134.494,82 € de pressupost net i 28.243,91 € en concepte d’IVA calculat
al tipus del 21%.
Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim de 3,5 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 134.494,82 € ,IVA exclòs.
Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada i al seu expedient
(CCS12021000049) hi consta el plec de clàusules administratives particulars, el projecte
d’obres aprovat per Junta de Govern Local de data 18 de març 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 Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic ( en endavant LCSP).
Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat,
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 , 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 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 l’expedient administratiu núm. CCS12021000049
la regidora delegada
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres d’urbanització del carrer
Comptes de Besalú a Olot incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article
116 del LCSP.
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres
d’urbanització del carrer Comptes de Besalú a Olot, amb un import màxim de licitació de
cent trenta-quatre mil quatre-cents noranta-quatre euros amb vuitanta-dos cèntims,
(134.494,82 €) IVA exclòs.
L'import total de la despesa ascendeix a 162.738,73 €, IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en 134.494,82 € € de pressupost net, més 28.243,91 € en concepte d'IVA
calculat al tipus del 21%.
La durada màxima del contracte és de 3,5 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 d’urbanització del carrer Comptes de Besalú a Olot
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec
al romanent provinent de la partida del pressupost municipal:

Any

Econ.

Progr.

Org.

Pressup.

%

Import

IVA

IVA

Import total

2021

140

1532

61928

5.129,68€

21%

1.077,23€

6.206,91€

2021

140

1532

61924

46.167,11€

21%

9.695,10€

55.862,21€

2021

140

1532

61925

83.198,02€

21%

17.471,59€

100.669,61€

Nom partida

R20 Urb. Comtes de Besalú
(IFS
Urb. Comtes de Besalú (CE)
Urb. Comtes
(Quotes)

de

Besalú

Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 21140 1532 61928

Import
6206.91

200200
200200

Despeses 21140 1532 61924
Despeses 21140 1532 61925

55862.21
100669.61

Descripció
CC1 CC2
R20 URBANITZACIO C.COMTES DE BESALU
100 001
(IFS)
URBANITZACIO COMTES DE BESALU100
(CE) 001
URBANITZACIO COMTES DE BESALU100 001
(QUOTES)

CC3 CC4 CC5 CC6
001 001 000 000
001
001

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres
d’urbanització del carrer Comtes de Besalú d’Olot, 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.
11.2. - OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓ INFRAESTRUCTURA SOTERRADA PER LA
CONNEXIÓ I FUNCIONAMENT DE DOS ENCREUAMENTS SEMAFÒRICS A LA
CIUTAT D'OLOT
Núm. de referència : X2021024996
Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar l’obra civil per a la construcció de la
infraestructura soterrada de rases, canalitzacions, arquetes i basaments per la connexió
i funcionament de dos encreuaments semafòrics a la Ciutat d’Olot, com es desprèn de
l’informe de data 27 de maig de 2021, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea
de Territori.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra
esmentada:

001
001

000
000

000
000

-Explotacions Vior, SLU
-Obres Meroca, SLU
-Excavacions Vilalta SL
Quart.- En el termini establert per la presentació d’ofertes s’han presentat :
“Explotacions Vior, SLU i “Obres Meroca, SLU”; d’acord amb l’informe de valoració, la
millor proposta és la presentada per l’empresa OBRES MEROCA SLU , per haver
presentat l’oferta més econòmica
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa OBRES MEROCA SLU i atès que aquesta
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000355 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori
de data 27 de maig de 2021, en el que es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa OBRES MEROCA SLU, amb NIF núm. B55268973, el contracte
menor de l’obra civil per a la construcció de la infraestructura soterrada de rases,
canalitzacions, arquetes i basaments per la connexió i funcionament de dos
encreuaments semafòrics a la Ciutat d’Olot; pel preu de vint-i-nou mil nou-cents vinti-nou euros amb trenta-cinc cèntims (29.929,35 €), IVA inclòs.

L’esmentat preu es desglossa en vint-i-quatre mil tres-cents setanta-cinc euros (24.735
€) de pressupost net i cinc mil cent noranta-quatre euros amb trenta-cinc cèntims
(5.194.35 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Els treballs semafòrics a executar són els següents:
Encreuament de la Carretera de la Canya amb la N-260
Unitats Descripció
Amidament
ml
CANALITZACIÓ SOTERRADA EN TERRA, DE 0,4M DE
150,00
FONDÀRIA, AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT Ø90 MM
ml
CANALITZACIÓ SOTERRADA EN ASFALT, AMB 2 TUBS
31,00
DE PVC CORRUGATS Ø90 MM
ut
ARQUETA DE REGISTRE DE 0,4x0,4x0,6 M
3,00
ut
ARQUETA DE REGISTRE DE 0,6x0,6x0,8 M
5,00
ut
FONAMENTACIÓ SEMÀFORS
6,00
ut
PEANA PER ARMARI DEL REGULADOR, DE 75x35x60
1,00
CM
ut
PEANA PER ARMARI DEL QUADRE DE PROTECCIÓ
1,00
Encreuament del carrer Almogàvers amb l’Avinguda Girona
ml
CANALITZACIÓ SOTERRADA EN VOREAR DE PANOT
162,00
ml
CANALITZACIÓ SOTERRADA EN ASFALT
23,00
ut
ARQUETA DE REGISTRE DE 0,6x0,6
4,00
ut
FONAMENTACIÓ SEMÀFORS
6,00
ut
PEANA PER ARMARI DEL REGULADOR
1,00
ut
ARQUETA DE REGISTRE DE 0,4x0,4
2,00
ut
SEGURETAT, SALUT I SENYALITZACIÓ
1,00

Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de dos mesos a comptar des de la data
de recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 29.929,35.€, IVA inclòs, amb càrrec
a les següents partides del pressupost municipal:
-21.140.133.61920 “instal·lació semàfor C/Almogàvers”...............18.301,25 € (IVA
inclòs)
-21.140.133.61916 “instal·lació semàfor Cra. La Canya”..............11.749,10 € (IVA
inclòs)
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 133 61920

Import
18301.25

200220

Despeses 21140 133 61919

11749.10

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
INSTAL.LACIO SEMAFOR C.ALMOGAVERS
100 001 001 001 000 000
(IFS)
INSTAL.LACIO SEMAFOR CTRA.LA CANYA
100 001 001 001 000 000
(IFS)

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012021000355.

Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Obres Meroca, SLU” i “Explotacions
Vior, SLU”.
S’aprova per unanimitat.
11.3. - REGULARITZACIÓ DEL COST DEL SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ
EXTRAORDINARI REALITZAT AMB MOTIU DE LA COVID19 DURANT EL PRIMER
TRIMESTRE DE 2021
Núm. de referència

: X2019041140

Antecedents:
L’empresa UTE NETEJA OLOT II és l’empresa contractada per l’Ajuntament d’Olot per
realitzar el servi de neteja dels centres i equipaments municipals
En data 30 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local va acordar modificar el
contracte del servei de neteja dels edificis municipals i ampliar-lo per a la realització de
serveis neteja i desinfecció extraordinaris per necessitats derivades de la prevenció del
contagi per coronavirus Covid19, per al primer trimestre de 2021, a càrrec de les partides
següents:
Partida
2021 144 323 227000 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (NETEJA)
2021 144 333 227000 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (NETEJA)
2021 144 342 227000 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE (NETEJA)
2021 144 920 227000 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (NETEJA)

Import
37.162,13 €
5.172,75 €
136,13 €
13.040,78 €
55.511,79 €

L’acord preveia:
- Una reserva de 3.058,5 hores de neteja i desinfecció extraordinària pels centres
municipals de 1.019,5 hores màximes mensuals durant el primer trimestre de 2021.
- La possibilitat de modificar les hores de neteja d’acord a les necessitats dels Centres
per adaptar-se a les mesures sanitàries de prevenció pel contagi de la Covid19.
- La regularització de la facturació al final del període amb el total de les hores realment
realitzades.
En data 4 de març de 2021, la Junta de Govern Local va acordar la modificació del
contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals de l'Ajuntament
d'Olot (exp. X2019041140), es deixava sense efecte la modificació del contracte del
servei de neteja extraordinària, i se n’augmentaven les hores pel mes de març de 2021,
que passaven de 1.019,5 a 1039,5 hores.

Hores

CENTRE

BLOC A
AJUNTAMENT
POLICIA MUNICIPAL
ARXIU
BLOC B
CEIP ESCOLA LLAR
CEIP MALAGRIDA
CEIP MORROT
CEIP PLA DE DALT
CEIP SANT ROC
CEIP VOLCÀ BISAROQUES
ESCOLA D'ADULTS - ESTACIÓ
ESCOLA D'EXPRESSIÓ
ESCOLA D'IDIOMES
PTT
IMEJO
ESCOLA DE MÚSICA
LLAR D'INFANTS EL MORROT
LLAR D'INFANTS LES FONTS
LLAR D'INFANTS SANT MIQUEL
LLAR D'INFANTS SANT PERE MÀRTIR
BLOC C ( * Activitats esporàdiques )
BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA
CONSORCI DINÀMIG
CASAL DELS VOLCANS
CASAL MARIÀ *
MUSEU COMARCAL DE LA GARROTXA
MUSEU DELS SANTS
SALA EL TORIN *
TEATRE PRINCIPAL *
COWORKING
MAS LES MATES
BLOC D
CAMP DE FUTBOL MORROT
BLOC E
LOCAL COOPERACIÓ
ESPLAI DIARI GARBUIX
LOCAL SOCIAL SANT MIQUEL
LOCAL D'ENTITATS (ANTIC MIFAS)
ESPLAI LARAI

Hores

Gener

Febrer

Març

Totals

31,5
51,5
11

31,5
51,5
11

31,5
51,5
11

94,5
154,5
33

21
115,5
63
136,5
115,5
21
21
21
21
21
21
31,5
21
21
10,5
21

21
115,5
63
136,5
115,5
21
21
21
21
21
21
31,5
21
21
10,5
21

21
115,5
63
136,5
115,5
21
21
21
21
21
21
31,5
21
21
10,5
21

63
346,5
189
409,5
346,5
63
63
63
63
63
63
94,5
63
63
31,5
63

26
10,5
10
10

26
10,5
10
10

10
8
20
6
21

10
8
20
6
21

26
10,5
10
10
20
10
8
20
6
21

78
31,5
30
30
20
30
24
60
18
63

2,5

2,5

2,5

7,5

47
4
47
10,5
10,5
1019,5

47
4
47
10,5
10,5
1019,5

47
4
47
10,5
10,5
1039,5

141
12
141
31,5
31,5
3078,5

La Junta de Govern Local del 11 de març de 2021 va aprovar modificar el contracte del
servei ordinari de neteja dels edificis i equipaments municipals, bloc E (edificis socials,
exp. X2019041140), i entre d’altres actualitzava els noms dels Centres del Bloc E.

Per Decret 2021LDEC001467 de 22 d’abril de 2021 es van modificar les partides del
contracte del serveis neteja i desinfecció extraordinaris per necessitats derivades de la
prevenció del contagi per coronavirus covid-19, per al primer trimestre de 2021:
Partida
Import
2021 144 323 227001 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (NETEJA COVID19)
37.162,13 €
2021 144 333 227001 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (NETEJA COVID19)
5.172,75 €
2021 144 342 227001 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE (NETEJA
136,13 €
COVID19)
2021 144 920 227001 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (NETEJA COVID19) 13.040,78 €
55.511,79 €

Vist l’informe NI022021001525 emès pel Sr. Xavier Viñolas, Enginyer Tècnic de l’Àrea
de Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, en relació a la
regularització del cost del servei de neteja i extraordinari per necessitats derivades de la
prevenció del contagi per coronavirus Covid19, del primer trimestre de 2021.
Vist l’expedient administratiu CCS12019000037 i antecedents corresponents, la
regidora d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte que les hores de neteja i desinfecció extraordinària per la Covid19 efectivament realitzades durant el primer trimestre de 2021 han estat les següents:
Hores

CENTRE
Gener
BLOC A
AJUNTAMENT
POLICIA MUNICIPAL
ARXIU
BLOC B
CEIP ESCOLA LLAR
CEIP MALAGRIDA
CEIP MORROT
CEIP PLA DE DALT
CEIP SANT ROC
CEIP VOLCÀ BISAROQUES
ESCOLA D'ADULTS - ESTACIÓ
ESCOLA D'EXPRESSIÓ
ESCOLA D'IDIOMES
PTT
IMEJO
ESCOLA DE MÚSICA
LLAR D'INFANTS EL MORROT
LLAR D'INFANTS LES FONTS
LLAR D'INFANTS SANT MIQUEL
LLAR D'INFANTS SANT PERE MÀRTIR
BLOC C ( * Activitats esporàdiques )
BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA
CONSORCI DINÀMIG

Febrer

Hores
Març

Totals

19,5
53,5
11

30
96
12

34,5
50,5
14

84
200
37

15
67,5
67,5
67,5
37,5
15
15
0
12
5
7,5
0
15
15
15
15

20
90
90
90
50
20
20
0
16
0
6
0
20
20
20
20

20
90
90
90
50
20
20
21
16
0
6
10
20
20
20
20

55
247,5
247,5
247,5
137,5
55
55
21
44
5
19,5
10
55
55
55
55

23
6,5

24
6

27
6,5

74
19

CASAL DELS VOLCANS
CASAL MARIÀ *
MUSEU COMARCAL DE LA GARROTXA
MUSEU DELS SANTS
SALA EL TORIN *
TEATRE PRINCIPAL *
COWORKING
MAS LES MATES
BLOC D
CAMP DE FUTBOL MORROT
BLOC E
Espai Entitats Proa 16
Esplai diari Garbuix
LOCAL SOCIAL SANT MIQUEL
Espai d'entitats Blay 6
Espai Bufadors

10
13,5
0
10
2,65
0
6
19

8
13,5
0
8
0
0
6
20

8
0
20
8
0
0
7
23

26
27
20
26
2,65
0
19
62

12

40

0

52

30
3
38
2
2,5
631,65

44
4
44
0
10
847,5

13,5
5
21
2
11,5
764,5

87,5
12
103
4
24
2243,65

En general les hores reals de neteja han estat menors de les previstes, excepte en el
Bloc D.
Segon.- Donar compte que el cost real de la neteja i desinfecció extraordinària per la
Covid19 t realitzada durant el primer trimestre de 2021, ha estat el següent:
Partida
2021 144 323 227001 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (NETEJA
COVID19)
2021 144 333 227001 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (NETEJA
COVID19)
2021 144 342 227001 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE (NETEJA
COVID19)
2021 144 920 227001 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (NETEJA
COVID19)

Import
24.765,68 €
3.859,60 €
943,80 €
11.153,18 €
40.722,26 €

Tercer.- Regularitzar el cost de la modificació del contracte de servei de neteja i
desinfecció per tasques de neteja i desinfecció extraordinàries per la Covid19,
corresponent al primer trimestre de 2021, d’acord a les quantitats i partides següents:
Partida
MANT. ED. EDUCACIO (NETEJA COVID19)
MANT. ED. CULTURALS (NETEJA COVID19)
MANT. ED. ESPORTS I LLEURE (NETEJA COVID19)
MANT. ED. CORPORACIO (NETEJA COVID19)
Suma:
Diferència:

Operació Referència
200230
2102642001

Tipus
Partida
Despeses 21144 323 227001

Import
-12396.45

Import
previst
37.162,13 €
5.172,75 €
136,13 €
13.040,78 €
55.511,79 €

Import
real
24.765,68 €
3.859,60 €
943,80 €
11.153,18 €
40.722,26 €
- 14.789,53 €

Diferència
12.396,45 €
1.313,15 €
-807,67 €
1.887,60 €

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (NETEJA
100 001 001 001 000 000
COVID19)

200230

2102643001

200220
200230

2102645001

Despeses 21144 333 227001

-1313.15

Despeses 21144 342 227001

807.67

Despeses 21144 920 227001

-1887.60

MANTENIMENT
EDIFICIS
CULTURALS
100 001
(NETEJA COVID19)
MANTENIMENT
EDIFICIS
ESPORTS
100 001
I
LLE(NETEJA COVID19)
MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO
100 001
(
NETEJA COVID19)

001

001

000

000

001

001

000

000

001

001

000

000

S’aprova per unanimitat.
11.4. - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'IL·LUMINACIÓ PER A LA MILLORA
DE L'ENLLUMENAT DEL FIRALET
Núm. de referència : X2021024691
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament de material d’il·luminació
per a la millora de l’enllumenat del Firalet, com es desprèn de l’informe de data 28 de
maig de 2021, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, enginyer de Camins, Canals i Ports, cap
d’àrea del departament de Territori de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual, i que en cas que
es valori que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de
necessitats de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per el subministrament de
material d’il·luminació per a la millora de l’enllumenat del Firalet:
-

RICAM INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SL
NOVELEC GARROTXA SL
NOVELEC EMPORDÀ SL

Quart.- Atès que s’ha presentat una única oferta dins del termini establert, subscrita per
l’empresa “NOVELEC GARROTXA SL”, i aquesta compleix els criteris establerts segons
informe de valoració favorable.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa NOVELEC GARROTXA SL i atès que
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.

Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la
mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm. CC012021000350 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, enginyer de Camins, Canals
i Ports, cap d’àrea del departament de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 28 de
maig de 2021, en el que es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa NOVELEC GARROTXA SL, amb NIF núm. B55149934, el contracte
menor de subministrament de material d’il·luminació per a la millora de
l’enllumenat del Firalet, pel preu de divuit mil quaranta-dos euros amb setanta-nou
cèntims (18.042,79 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil nou-cents onze euros amb quaranta
cèntims (14.911,40 €) de pressupost net i tres mil cent trenta-un euros amb trenta-nou
cèntims (3.131,39 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini màxim previst per al subministrament del material serà de 2 mesos,
a partir de la data de recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.042,79 €, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 2021 140 165 61933 “R20 Adequació luminotècnica enllumenat viari
(IFS) del Pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21140 165 61933

Import
18042.79

Descripció
R20 ADEQUACIO LUNINOTECNICA
ENLLUMENAT VIARI (IFS)

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

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012021000350.
S’aprova per unanimitat.
11.5. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
ABREUJAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE 115 LLICÈNCIES D'OFFICE 365 PER A
NEGOCIS I 3 LLICÈNCIES DE VISIÓ PLAN 2.
Núm. de referència : X2021011791
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

SU

DE SUBMINISTRAMENT

AB
UN

PROCEDIMENT OBERT
ÚNIC CRITER

Antecedents
Per Acord de Junta de Govern Local de data 25 de març de 2021 , es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa del “Subministrament de 115 llicències
d’Office365 per a negocis i 3 llicències de Visió Plan 2” mitjançant procediment obert
simplificat abreujat , amb un pressupost de trenta-cinc mil seixanta-cinc euros amb
vuitanta cèntims (35.065,80 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en vint-i-vuit mil
nou-cents vuitanta euros (28.980,00 €) de pressupost net i sis mil vuitanta-cinc euros
amb vuitanta- cèntims (6.085,80 €) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.
En data 23 d’abril de 2021 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent, un total de 17 empreses:
NOM EMPRESA
ZERMA TELECOMUNICACIONES SL
INFORMATICA CATRIAN SL
HIBERUS SISTEMAS INFORMATICOS SL
In2in SOLUCIONS TECNOLOGIQUES SL
INFOSELF SISTEMES SL
PISTA CERO SL
INFORDISA 2.0 SL
TECNOLOGY MANAGED SERVICES SL
VALNERA CONSULTORIA Y SISTEMAS SL
SGT NETWORKS SL
DAGRAM IT SL
DISPROIN LEVANTE SL
SEIDOR SL
TELEFONICA SOLUC. DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIOES DE ESPAÑA, SAU
PUNT INFORMATIU I CREATIU SL
SERVICIOS MACROINFORMATICA SA
TEKNOSERVICE SL

NIF
EMPRESA
B84458140
B84465392
B99045379
B55109144
B17459058
B58790122
B55753875
B85525863
B39505367
B88289715
B66177999
B46589420
A08854929
A78053147
B64161250
A25027145
B41485228

En data 27 d’abril de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura
del sobre A, documentació administrativa, declarant admeses totes les empreses
participants .
En data 30 d’abril de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , procedint a l’obertura
del sobre amb criteris automàtics i procedint a la sol.licitud d’aclariments d’una baixa
temerària i sol.licitant l’informe de valoració als serveis tècnics, una vegada rebuts els
aclariments.
En data 25 de maig de 2021 es reuneix la Mesa de Contractació , per donar compte de
l’informe de valoració de les ofertes presentades emès pel Sr. Joan Prat Espuña, com a
responsable de l’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies i la Mesa acorda elevar a la Junta
de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de “Subministrament de 115
llicències d’Office365 per a negocis i 3 llicències de Visió Plan 2” a l’empresa SEIDOR ,
SA (A08854929)
En data 28 de maig de 2021 es requereix a l’empresa SEIDOR , SA (A08854929), la
presentació de la documentació justificativa de les dades aportades a la declaració
responsable.
Atès que l’empresa SEIDOR , SA (A08854929), presentà la documentació requerida
dins del termini atorgat a l’efecte (Registre d’Entrada núm. E2021010755 de
11/06/2021).
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional
2a.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny
de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000028, la regidora delegada
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte de “Subministrament de 115 llicències d’Office365
per a negocis i 3 llicències de Visió Plan 2”, a favor de l’empresa SEIDOR , SA amb NIF.
A08854929 pel preu de VINT-I-QUATRE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS
EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (24.492,63 €) Iva Inclòs , que es desglossa
en:
Vint mil dos-cents quaranta un euros amb vuitanta-quatre cèntims (20.241,84 €) més
quatre mil dos-cents cinquanta euros amb setanta-nou (4.250,79 €) corresponents a
l’IVA calculat al 21%.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per Acord

de Junta de Govern Local de data 25 de març de 2021, així com amb l’oferta presentada
per l’adjudicatari.
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta
presentada, queden acreditades e l’acta valoració efectuada per la Mesa de
Contractació, en sessió celebrada en data 25 de 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.
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 24.2492,63 € amb càrrec a la
següent partida:.120.920.227994
MANTENIMENT I SUPORT INFORMÀTIC, del
pressupost municipal.
Any

Operació
200300
200210
200300
200210

Pressupost

%
IVA

Import IVA

Import total

Any 1

10.120,92 €

21%

2.125,39 €

12.246,31 €

Any 2

10.120,92 €

21%

2.125,40 €

12.246,32 €

Referència
2102023
2102023
2200052
2200052

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
21120 920 227994
21120 920 227994
99999
99999

Import
12246.31
-5285.69
12246.32
-5285.68

Descripció
CC1
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100

CC2
001
001
001
001

CC3
001
001
001
001

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.
Quart .- La durada del contracte de subministrament és de 2 anys, des del 18 d’abril de
2021 al 17 d’abril de 2023.
Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Joan Prat Espuña, com
a cap d’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats
determinades a l’article 62 de la LCSP.
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han
participat a la licitació i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb
l’article 151.1 de la LCSP.
Setè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que, si ho considera, en el termini màxim de 3
dies hàbils des de la seva notificació presenti l’acceptació de la resolució de
l’adjudicació en els termes de la clàusula 21 del Plec de Clàusules administratives
particulars.
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.
S’aprova per unanimitat.

CC4
001
001
001
001

CC5
000
000
000
000

CC6
000
000
000
000

11.6. - ESTAT D'EXECUCIÓ I PROPOSTES D'INCLUSIÓ D'OBRES EN EL
PROGRAMA D'INVERSIONS DEL SERVEI D'AIGUA 2009-2029. ANY 13.
PROPOSTA 14 DE JUNY DE 2021
Núm. de referència : X2021027690
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa SGAB,SAU en data 8 de març de 23021,
Registre d’Entrada núm. E2021003518 en la qual es presentava la cerificació final de
les obres de millora d’un tram de la xarxa d’aigua del carrer Madrid (a càrrec de fons
perdut de la companyia).
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa SGAB, SAU en data 31 de maig de 2021,
Registre d’Entrada núm. E2021009672, en la qual es demana l’aprovació del
pressupost d’obres de millora de la xarxa d’aigua potable d’un tram del carrer Verge de
Montserrat a càrrec de fons perdut de la companyia
Atès l’informe Emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori d’aquest
Ajuntament, en data 11 de juny de 2021, en relació a l’estat d’execució i propostes
d’inclusió d’obres en el programa d’inversions del servei d’aigua 2009-2029. Any 13.
Juny de 2021.
I vist l’expedient administratiu núm: CC012021000390 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori
d’aquest Ajuntament, en data 11 de juny de 2021, en el qual es motiven les necessitats
a contractar.
SEGON.- Aprovar un nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua i ordenar la
seva execució a SGAB consistent en:
• Obres amb càrrec al fons de reposició de la tarifa:
Obra:
No hi ha noves ordenacions

•

Pressupost
----

Obres a fons perdut:

Obra:
MILLORES DE LA XARXA DE L’AV. VERGE DE MONTSERRAT. Canvi de 30 m
de tub de fibrociment, que té pèrdues que no s’han localitzat, per tub de PEAD
de D 63 mm, i nova escomesa en el tram.

Pressupost
5.086,49 €

TERCER.- Es dona compte de l’estat d’execució per part de SGAB del pla d’inversions
de la xarxa d’aigua 2009-2029 a data informe:
•

Obres executades a l’origen amb càrrec al fons de reposició de la tarifa a
data informe:

Exigible a origen
amb càrrec a tarifa
a data informe
Fons de reposició tarifari
Excedents d’explotació
Total

•

6.063.177,00 €
234.836,10 €
6.298.013,10 €

Ordenat a origen
amb càrrec a
tarifa a data
informe
4.716.182,82 €
247.768,01 €
4.963.950,83 €

Executat a origen
amb càrrec a tarifa
a data informe
4.691.342,98 €
259.567,30 €
4.950.910,28 €

Obres executades a fons perdut a data informe

Exigible al final de la
concessió
a fons perdut a data informe

Ordenat a origen
a fons perdut a data
informe
693.718,17 €

Executat a origen
a fons perdut a data
informe
650.588,24 €

QUART.- Traslladar còpia de l’informe tècnic a l’empresa SOCIEDAD GENERAL DE
AGUAS DE BARCELONA, SAU
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament.
S’aprova per unanimitat.
11.7. - PRÒRROGA I REVISIÓ DE PREUS DE L'ARRENDAMENT DEL LOCAL DE
L'AVINGUDA XILE, NÚM. 6 DESTINAT A MAGATZEM BRIGADA MUNICIPAL
Núm. de referència : X2021028193
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 21 de juny de 2006 va acordar
contractar amb l’empresa “Garrotxa Llars, SL” amb NIF B17714775, l’arrendament d’un
edifici industrial situat a l’avinguda Xile, núm 6 per destinar-lo magatzem de la Brigada
Municipal.
La Junta de Govern Local de data 24 de març de 2010 va autoritzar el canvi de nom del
contracte d’arrendament esmentat, a favor de la companyia mercantil “Vallvella Finques,
SL” amb NIF B55049654.
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2020LDEC001311 de data 28 de maig de 2020 es va
prorrogar el contracte per un termini d’un any amb efectes del dia 1 de juny de 2020.
La clàusula tercera del contracte, estableix que el preu de l’arrendament es veurà
incrementat d’acord amb l’IPC. Atès que aquest a 31 de maig de 2021 es fixa en un
2,7% .
I vist l’expedient administratiu núm: CC012021000392 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:

Primer.- Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de juny de 2021, el
contracte subscrit amb la Companyia Mercantil VALVELLA FINQUES, SL amb NIF
B55049654, de l’arrendament del local de l’avinguda Xile, núm. 6 d’aquesta Ciutat i
destinat a magatzem de la Brigada Municipal.
Segon.- El preu mensual d’aquest arrendament es veurà incrementat un 2,7% d’acord
amb l’IPC corresponent al mes de maig de 2021.
Tercer.- Fixar en NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA- CINC
CÈNTIMS (934,35 €) + IVA, el preu mensual de l’arrendament esmentat.
Quart.- Aprovar i disposar la despesa corresponent als mesos de juliol a desembre de
2021, per import de sis mil set-cents vuitanta-tres euros amb trenta-vuit cèntims
(6.783,38 €) (IVA inclòs). Aquest import es desglossa en cinc mi sis-cents sis euros amb
deu cèntims (5.606,10 €) d’import base, més mil cent setanta-set euros amb vint-i-vuit
cèntims (1.177,28 €) d’IVA, calculat al tipus del 21%.
Aprovar i disposar la despesa corresponent a la regularització del preu corresponent al
mes de juny de 2021, per un import de vint-i-nou euros amb setanta-dos cèntims (29,72
€) (IVA inclòs). Aquest import es desglossa en vint-i-quatre euros amb cinquanta-sis
cèntims (24,56 €) d’import base i cinc euros amb setze cèntims (5,16 €) d’IVA, calculat
al tipus del 21%
L’import total de la despesa per a l’exercici 2021, 6.813,10 € es pagarà amb càrrec a la
partida núm. 21.130.920.202000 “lloguers” del Pressupost Municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21130 920 202000

Import
6813.10

Descripció
LLOGUERS

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

Tercer.- VALLVELLA FINQUES SL presentarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut mensual
corresponent. adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà
constar el número
S’aprova per unanimitat.
11.8. - RESCINDIR CONTRACTE D'ARRENDAMENT DEL LOCAL DE LA PLAÇA
MAJOR NÚM. 5 -C/PRESÓ VELLA, 10 EN EL MARC DEL PROJECTE "EL TALLER
DELS SASTRES"
Núm. de referència

: X2018027451

La Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2018 va acordar contractar amb la
societat “Gran Forat, SL” amb NIF núm. B17397860, l’arrendament del local situat als
baixos del núm. 5 de la Plaça Major -C/Presó Vella, 10, (referència cadastral
7903306DG770S0001OQ) per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”, per un
arrendament mensual de 207 € + Iva per un termini fins el 30 de novembre de 2021.

L’esmentat arrendament, d’acord amb la clàusula cinquena del contracte, la renda es
revisa anualment d’acord amb les variacions de l’IPC .
La Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2021 va fixar el preu mensual d’aquest
arrendament per a l’exercici 2021 en 208,66 € + IVA.
La Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2018 va contractar en règim de
subarrendament a la Sra.Bibiana Gérez Perramon responsable del “projecte l’Atelier” el
local situat als bai als baixos del núm. 5 de la Plaça Major -C/Presó Vella, 10 (referència
cadastral 7903306DG770S0001OQ), en el marc del projecte “El Taller dels Sastres”.
La Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021 va acordar rescindir, amb efectes
del dia 30 d’abril de 2021, el contracte de subarrendament subscrit a favor de la Sra.
Bibiana Gérez Perramon amb DNI núm.****, responsable del “projecte L’Atelier “ del
local situat als baixos del núm. 5 de la Plaça Major (referència cadastral
7903306DGT770S0001AQ.
Atès que d’acord amb la clàusula tercera del contracte, l’arrendatari podrà resoldre el
contracte sempre que comuniqui a l’arrendador la seva voluntat de resoldre’l amb un
mes d’anticipació.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012018000488 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Rescindir, amb efectes del dia 31 de juliol de 2021 , el contracte
d’arrendament del local situat als baixos del núm. 5 de la Plaça Major -C/Presó Vella, 10
(referència cadastral 7903306DG770S0001OQ, destinat al projecte “El Taller dels
Sastres”.
SEGON.- Alliberar l’import de mil nou euros amb noranta-un cèntims (1.009,91 €) de
la despesa aprovada per la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2021,
corresponent als mesos d’agost a novembre de 2021, i amb càrrec a la partida núm.
210.130.920.202000 “lloguers”.
Operació Referència
200300
2100194001

Tipus
Partida
Despeses 21130 920 202000

S’aprova per unanimitat.

Import
-1009.91

Descripció
LLOGUERS

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

11.9. - CULTURA: CONTRACTACIÓ MÚSICA ESTIU 2021 - TRENCADISSA

Núm. de referència : X2021028312
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle de música Trencadissa
de la companyia O.M.A.C. dins la programació estiu 2021, que realitza l'Associació
Soniquete com es desprèn de l'informe de data 15-06-2021 , emès per Jordi Serrat Cruz
tècnic de música de l'Àrea de Cultura, amb el vistiplau de Susanna Alsina Coll, directora
adjunta a l'àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot.
Codi CPV: 92312130-1 Servicios artísticos de bandas de músicos
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament
d'Olot.
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'Associació Soniquete i atès que aquesta compta
amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 2021 499 333 226095 PROGRAMACIÓ
MÚSICA i pot ordenar-se la despesa proposada.
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP).
Fonament Jurídic:
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000395 de Cultura i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar, a favor de l’Associació Soniquete, amb CIF. G17790916, de Girona,
Girona, Espanya el contracte privat que té per objecte l'espectacle de música
Trencadissa pel preu de quinze mil set-cents trenta euros 15.730,00 €, IVA inclòs.

Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran
de constar en la/les factura/es corresponent/s:
Caixet actuació: 13.000,00 €
IVA (21)%: 2.730,00 €
Segon.- Trencadissa es portarà a terme el dia 23-09-2021
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 15.730,00 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el
pagament a l'Associació Soniquete en els termes que consten en el contracte que se
signarà entre les parts.
Amb càrrec a la partida 2021 499 333 226095 PROGRAMACIÓ MÚSICA del Pressupost
de l'Ajuntament d'Olot.
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte
d'actuació entre les parts.
ASSOCIACIÓ SONIQUETE adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000395
Sisè.-

Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21499 333 226095

Import
15730.00

Descripció
PROGRAMACIO MUSICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 999 999 099 000 000

S’aprova per unanimitat.

11.10. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ESPECTACLE CIRC A LA PLAÇA 2021 SKAL
Núm. de referència : X2021027109
Primer.- Atès que és necessària la contractació de SKAL de la companyia VOLEM
VOLAR dins la programació de CIRC A LA PLAÇA 2021, que realitza l'empresa Artistas
y Profesionales de Las Artes Escenicas SCCL com es desprèn de l'informe de data 0806-2021, emès per TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES, amb el
vistiplau de Susanna Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de Cultura.
Codi CPV: 92312200-3 Servicios proporcionados por autores, compositores, escultores,
artistas del espectáculo y otros artistas que trabajan individualmente
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament
d'Olot.
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa Artistas y Profesionales de Las Artes

Escenicas SCCL i atès que aquesta compta amb l'habilitació professional necessària
per realitzar la prestació objecte del contracte.
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 499 333 226098 CIRC A LES
PLACES i pot ordenar-se la despesa proposada.
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP).
Fonament Jurídic:
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000381 de cultura i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar a favor d’Artistas y Profesionales de Las Artes Escenicas SCCL, amb
CIF. F55660609, de RODA DE BARÀ, TARRAGONA, ESTAT ESPANYOL el contracte
privat que té per objecte l'espectacle SKAL pel preu de vuit mil quatre-cents vuitantados amb cinquanta euros 8.482,50 €, IVA inclòs.
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran
de constar en la/les factura/es corresponent/s:
Caixet actuació: 7.010,33 €
IVA (21)%: 1.472,17 €
Segon.- SKAL es portarà a terme el dia 14-07-2021.
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 8.482,50 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el
pagament a l'empresa Artistas y Profesionales de Las Artes Escenicas SCCL en els
termes que consten en el contracte que se signarà entre les parts.
Amb càrrec a la partida 21 499 333 226098 CIRC A LES PLACES del Pressupost de
l'Ajuntament d'Olot.
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.

Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte
d'actuació entre les parts.
Sisè.- ARTICAT ARTISTAS Y PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS, SCCL
adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número
d’expedient CC012021000381.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21499 333 226098

Import
8482.50

Descripció
CIRC A LES PLACES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 999 999 099 000 000

S’aprova per unanimitat.
11.11. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ESPECTACLE CIRC A LA PLAÇA 2021 REDITUS
Núm. de referència : X2021027110
Primer.- Atès que és necessària la contractació de REDITUS de la companyia VOEL
dins la programació de rèpliques del FESTIVAL SISMÒGRAF 2021, que realitza
l'ASSOCIACIÓ LA PERSIANA com es desprèn de l'informe de data 08-06-2021 , emès
per TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES, amb el vistiplau de
Susanna Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de Cultura.
Codi CPV: 92312200-3 Servicios proporcionados por autores, compositores, escultores,
artistas del espectáculo y otros artistas que trabajan individualmente
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament
d'Olot.
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'ASSOCIACIÓ LA PERSIANA i atès que aquesta
compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 400 334 2279901 ACTUACIONS
SISMOGRAF i pot ordenar-se la despesa proposada.
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP).
Fonament Jurídic:
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.

Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000382 de Cultura i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Primer.- Adjudicar, a favor de l’ASSOCIACIÓ LA PERSIANA, amb CIF G66262304, de
BARCELONA, ESTAT ESPANYOL, el contracte privat que té per objecte l'espectacle
REDITUS pel preu de DOTZE MIL CINC-CENTS NORANTA-SIS euros 12.596,00 €,
IVA inclòs.
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran
de constar en la factura corresponent:
Caixet actuació: 10.409,92 €
IVA (21)%: 2.186,08 €
Segon.- REDITUS es portarà a terme el dia 30-06-2021.
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 12.596,00 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el
pagament a l'empresa ASSOCIACIÓ LA PERSIANA en els termes que consten en el
contracte que se signarà entre les parts.
Amb càrrec a la partida 21 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMOGRAF del
Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte
d'actuació entre les parts.
Sisè.- ASSOCIACIO LA PERSIANA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000382.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21400 334 2279901

S’aprova per unanimitat.

Import
12596.00

Descripció
ACTUACIONS SISMOGRAF

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 999 999 099 000 000

11.12. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ESPECTACLE CIRC A LA PLAÇA 2021 PERCEPTIONS
Núm. de referència : X2021027111
Primer.- Atès que és necessària la contractació de PERCEPTIONS de la companyia
BIVOUAC dins la programació del CIRC A LA PLAÇA 2021, que realitza l'associació
BIVOUAC CIE com es desprèn de l'informe de data 08-06-2021, emès per TENA
BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES, amb el vistiplau de Susanna Alsina
Coll, directora adjunta a l'àrea de Cultura.
Codi CPV: 92312200-3 Servicios proporcionados por autores, compositores, escultores,
artistas del espectáculo y otros artistas que trabajan individualmente
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament
d'Olot.
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'associació BIVOUAC CIE i atès que aquesta
compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 499 333 226098 CIRC A LES
PLACES i pot ordenar-se la despesa proposada.
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP).
Fonament Jurídic:
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000383 de Cultura i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar a favor de BIVOUAC CIE, amb CIF. 49258672200042, de BURDEOS,
BURDEOS, FRANÇA el contracte privat que té per objecte l'espectacle PERCEPTIONS

pel preu de QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS AMB NORANTA euros 4.996,90
€, exempt d’IVA.
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran
de constar en la/les factura/es corresponent/s:
Caixet actuació: 4.996,90 €
IVA (exempt)%
Segon.- PERCEPTIONS es portarà a terme el dia 07-07-2021
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 4.996,9€, IVA inclòs, i efectuar-ne el
pagament a l’associació BIVOUAC CIE en els termes que consten en el contracte que
se signarà entre les parts.
Amb càrrec a la partida 21 499 333 226098 CIRC A LES PLACES del Pressupost de
l'Ajuntament d'Olot.
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte
d'actuació entre les parts.
Sisè.- CIE BIVOUAC adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi
farà constar el número d’expedient CC012021000383.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21499 333 226098

Import
4996.90

Descripció
CIRC A LES PLACES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 999 999 099 000 000

S’aprova per unanimitat.

11.13. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ESPECTACLE CIRC A LA PLAÇA 2021 KONIKA
Núm. de referència : X2021027112
Primer.- Atès que és necessària la contractació de LA PUNTA DE MI NARIZ de la
companyia KOLEKTIVO KONIKA dins la programació CIRC A LA PLAÇA 2021, que
realitza l'empresa SHAKTI OLAIZOLA CALDERON, com es desprèn de l'informe de data
08-06-2021, emès per TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES, amb
el vistiplau de Susanna Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de Cultura.
Codi CPV: 92312200-3 Servicios proporcionados por autores, compositores, escultores,
artistas del espectáculo y otros artistas que trabajan individualment.
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament
d'Olot.

Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa SHAKTI OLAIZOLA CALDERON i atès
que aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 499 333 226098 CIRC A LES
PLACES i pot ordenar-se la despesa proposada.
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP).
Fonament Jurídic:
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000384 de Cultura i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar, a favor de SHAKTI OLAIZOLA CALDERON, amb CIF. ****, de
BILBAO, BIZKAIA, ESTAT ESPANYOL, el contracte privat que té per objecte
l'espectacle LA PUNTA DE MI NARIZ pel preu de MIL NOU CENTS VINT-I-CINC euros
(1.925
€),
IVA
inclòs.
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran
de constar en la/les factura/es corresponent/s:
Caixet actuació: 1.750,00 €
IVA (10)%: 175,00 €
Segon.- LA PUNTA DE MI NARIZ es portarà a terme el dia 21-07-2021.
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 1.925,00 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el
pagament a l'empresa SHAKTI OLAIZOLA CALDERON en els termes que consten en
el contracte que se signarà entre les parts.
Amb càrrec a la partida 21 499 333 226098 CIRC A LES PLACES del Pressupost de
l'Ajuntament d'Olot.

Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Cinquè.-Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte
d'actuació entre les parts.
Sisè.- SHAKTI OLAIZOLA CALDERON adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000384
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21499 333 226098

Import
1925.00

Descripció
CIRC A LES PLACES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 999 999 099 000 000

S’aprova per unanimitat.
11.14. - CULTURA: CONTRACTACIÓ ESPECTACLE ARTS ESCÈNIQUES ESTIU
2021 - LA VICTOR C.
Núm. de referència : X2021028040
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle LA VICTOR C. de la
companyia TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA dins la programació d’estiu 2021, que
realitza l'empresa TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA S.A. com es desprèn de
l'informe de data 08-06-2021 , emès per TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS
ESCÈNIQUES, amb el vistiplau de Susanna Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de
Cultura.
Codi CPV: 92312110-5 Servicios artísticos de productores de teatro,
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament
d'Olot.
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA
S.A. i atès que aquesta compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la
prestació objecte del contracte.
Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 21 499 333 226092 PROGRAMACIO
TEATRE, DANSA I CIRC i pot ordenar-se la despesa proposada.
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP).
Fonament Jurídic:
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000391 de Cultura i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar, a favor de TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA S.A., amb CIF.
A60942851, de BARCELONA, ESTAT ESPANYOL, el contracte privat que té per objecte
l'espectacle LA VICTOR C. pel preu de MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES AMB
SEIXANTA-UN euros 1.743,61 €, IVA inclòs.
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran
de constar en la factura corresponent:
Caixet actuació: 1.441,00 €
IVA (21)%: 302,61€
Segon.- LA VICTOR C. es portarà a terme el dia 03-09-2021.
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 1.743,61 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el
pagament a l'empresa TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA S.A. en els termes que
consten en el contracte que se signarà entre les parts.
Amb càrrec a la partida 21 499 333 226092 PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC
del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Cinquè.- Facultar el director de l'àrea de Cultura per a la signatura del contracte
d'actuació entre les parts.
Sisè.- TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000391
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21499 333 226092

S’aprova per unanimitat.

Import
1743.61

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PROGRAMACIO TEATRE, DANSA I CIRC
400 999 999 099 000 000

11.15. - CULTURA: CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL
BIBLIOGRÀFIC I PUBLICACIONS PERIÒDIQUES PER BIBLIOTECA MARIÀ
VAYREDA
Núm. de referència : X2021024771
Atès que és necessari contractar el Subministrament de material bibliogràfic i
publicacions periòdiques pel fons de la Biblioteca Marià Vayreda 2021, com es desprèn
de l’informe de data 22/04/2021, emès per Judit Badia Perpiñà, directora de la Biblioteca,
amb el vistiplau de Susanna Alsina coll, direcció adjunta de l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament d’Olot.
22113000-5
22200000-2

Llibres per biblioteca
Diaris, revistes, publicacions periòdiques

Atès que la necessitat a satisfer s’integra dins les competències de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que s’ha demanat pressupost a les següents empreses pel Subministrament de
material bibliogràfic i publicacions periòdiques pel fons de la Biblioteca Marià Vayreda
2021:
1. Llibreria Drac. Irene Bonet Martín ; ****
2. Llibreria l’Altell, SL ; B17945056 ; laltell@laltell.cat
3. Llibreria Les Voltes ; G55188700 ; llibreria@lesvoltes.cat
Atès que segons l’informe de valoració, de les 3 ofertes sol·licitades, s’han presentat 2
ofertes dins del termini establert a l’efecte, de les quals la millor proposta és la
presentada per Irene Bonet Martín / Llibreria Drac, ****, en constituir l’oferta més
avantatjosa econòmicament.
Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.
Atès que l’empresa Irene Bonet Martín / Llibreria Drac, no ha subscrit amb l’Ajuntament
d’Olot, durant el present exercici pressupostari, més contractes menors pel mateix
objecte que individual o conjuntament superin el llindar establert per als contractes
menors de serveis a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP).
Vista la capacitat d’obrar de l’empresa Irene Bonet Martín / Llibreria Drac i atès que
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
Primer.- Atesa la definició que l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de subministres.
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i
aprovació de l’expedient administratiu.

Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000351 de Cultura i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès en data 22/04/2021 per Judit Badia Perpiñà, directora
de la Biblioteca, amb el vistiplau de Susanna Alsina coll, direcció adjunta de l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament d’Olot, en el que es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar el contracte menor de Subministrament de material bibliogràfic i
publicacions periòdiques pel fons de la Biblioteca Marià Vayreda 2021 a favor de
l’empresa Llibreria Drac. Irene Bonet Martín, NIF ****, d’Olot, Girona, pel preu de quinze
mil cinc-cents setanta-nou euros amb vint cèntims (15.579,20 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil nou cents vuitanta euros (14.980,00 €) més
cinc-cents noranta-nou euros amb vint cèntims (599,20 €) corresponents a l’IVA al tipus
del 4%.
Tercer.- Els serveis es portaran a terme des de la data d’adjudicació del contracte fins a
31/12/2021.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 15.579,20 €,IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 21 499 3321 226094 ACTIVITATS BIBLIOTECA I COMPRA DE LLIBRES
del Pressupost de l’Ajuntament d’Olot.
Cinquè.- IRENE BONET MARTÍN / LLIBRERIA DRAC adjuntarà una còpia d’aquest
acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012021000351.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21499 3321 226094

Import
15579.20

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTIVITATS BIBLIOTECA I COMPRA DE
400 999 999 099 000 000
LLIBRES

S’aprova per unanimitat.
11.16. - ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A
L’EXPLOTACIÓ D’UNA GUINGUETA SITUADA A LA PISICINA MUNICIPAL
D’OLOT.
Núm. de referència : X2021018053
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió celebrada en
data 29 d’abril de 2021, es va aprovar l’expedient de contractació de la concessió

administrativa per a l’explotació d’una guingueta situada a la piscina municipal d’Olot i
el plec de clàusules administratives particulars (PCAP).
El procediment de contractació ha estat l’obert, amb un cànon inicial de 275 euros
mensuals durant el període d’obertura de la guingueta que coincidirà amb el període
d’obertura de la piscina municipal (De 15 de juny a 5 de setembre ambdós inclosos, és
a dir 83 dies/anuals).
Finalitzat el termini de presentació de proposicions, havia concorregut a la licitació una
empreses:
ADAN PEREA CÍVICO
La mesa de contractació procedí a l’obertura del sobre A el dia 26 de maig de 2021.
La mesa de contractació procedí a donar compte de l’informe tècnic resultant d’aplicar
els criteris de judici de valor i a l’obertura del sobre B, en sessió pública, el dia 3 de juny
de 2021.
En la mateixa sessió, acordà proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
contracte de concessió del servei per a l’explotació de la guingueta de la piscina
municipal d’Olot a favor de l’empresa ADAN PEREA CÍVICO, per un cànon de set-cents
quaranta-sis euros anuals (746,00.-€ anuals), per haver presentat l’oferta més
avantatjosa amb un total de 78,00 punts.
Atès que, una vegada requerida, l’empresa ADAN PEREA CIVICO, ha presentat la
documentació sol·licitada per la mesa així com la garantia definitiva per un import de
cinc-cents euros (500,00.-€)
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000033 i antecedents corresponents, la
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- ADJUDICAR el contracte de concessió del servei d’explotació de la guingueta
de la piscina municipal a favor de l’empresa ADAN PEREA CIVICO amb NIF **** pel
cànon anual de set-cents quaranta-sis euros (746,00.-€).
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovats per Junta
de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de 29 d’abril de 2021; així com per l’oferta
presentada per l’adjudicatari. Tota la informació necessària que justifica la present
adjudicació es troba publicada en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Tercer.- D’acord amb la clàusula quarta del plec de condicions la concessió s’atorga per
un termini de 4 anys i es podrà prorrogar per dues anualitats més, d’any en any.
Quart.- S’accepten les millores proposades per l’adjudicatari relatives a:
-col·laboració amb les persones que organitzen activitats a la piscina en les necessitats
tècniques (connexió d’equips de música i electricitat a la guingueta)

-Col·laboració amb els monitors/socorristes en cas que qualsevol usuari de la piscina es
lesioni o necessiti gel.
-Control de pilotes per jugar a futbol, bàsquet o voleibol.
-Difusió a les xarxes dels horaris i obertura de la piscina municipal i de les activitats que
es realitzin dins de la piscina.
Cinquè.- Nomenar responsable del contracte el Sr. Miquel Roca Juan cap de l’àrea
d’esports de l’Ajuntament d’Olot.
Sisè.- Notificar l’adjudicació als licitadors i publicar-la al Perfil del Contractant de
conformitat amb el que disposa l’article 151.1 de la LCSP, una vegada presentada i
acceptada tota la documentació i la garantia definitiva.
Setè.- La formalització del contracte es durà a terme en document administratiu dins
dels 15 dies hàbils següents al dia en que s’efectuï la notificació de l’adjudicació.
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el perfil del
contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.
S’aprova per unanimitat.
11.17. - ESPORTS. INFORME NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
SEGURETAT DE LA PISCINA
Núm. de referència : X2021025841
Antecedents:
Atès que és necessari contractar el servei de seguretat per la piscina municipal.
Codi CPV: 79710000-4 Serveis d’informació, atenció i control d’accés
Atès que la necessitat a satisfer s’integra dins de les competències de l’Ajuntament
d’Olot.
Atès que s’ha demanat pressupost a les següents empreses:
- Àngel José Saden Pérez;
- Protecta Vigilància Integral;
- Gonber Events, S.L;
Atès que segons l’informe de valoració de les 3 empreses sol·licitades, s’ha presentat
únicament 1 empresa.
La valoració tècnica de la oferta presentada, en base als criteris establers en la
sol·licitud, és la següent:
- Protecta Vigilància Integral

Preu: 11.255€ + 2.363,55€ en concepte d’IVA
Analitzades les ofertes, s’informa favorablement a la contractació de l’oferta presentada
per l’empres Protecta Vigilància Integral per haver presentat l’única oferta.
Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals de
contractació.
Atès que l’empresa Protecta Vigilància Integral no ha subscrit amb l’Ajuntament d’Olot,
durant el present exercici pressupostari, més contractes menors pel mateix objecte que
individual o conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de
serveis a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (en endavant LCSP).
Tipus de Contracte SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000368 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PROPOSO:
Primer.- Aprovar l’informe emès per Miquel Roca Joan, director tècnic de
l’Àrea d’Esports, de data 14 de juny de 2021 en el que es motiven les
necessitats de contractar.
Segon.- S’adjudiqui el contracte menor de serveis de seguretat de la piscina
municipal a favor de l’empresa Protecta Vigilància Integral, amb NIF
B66499310, pel preu de tretze mil sis-cents divuit euros amb cinquanta-cinc
cèntims (13.618,55€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en 11.255€ de pressupost net i 2.363,55€ en
concepte d’IVAcalculat al 21%.
Tercer.- El termini de prestació del servei serà del 19 de juny fins el 5 de setembre
de 2021.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 13.618,55€, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 2021 399 342 227990 CONTROL SEGURETAT PISCINA
(COVID 19) del pressupost de l’Ajuntament d’Olot, i alliberar l’import restant,
corresponent a mil tres-cents vuitanta-un euros amb quaranta-cinc cèntims.
Operació Referència
200300
2103107
200200
2103107

Tipus
Partida
Despeses 21399 342 227990
Despeses 21399 342 227990

S’aprova per unanimitat.

Import
13618.55
-1381.45

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONTROL SEGURETAT PISCINA (COVID19)
100 001 001 001 000 000
CONTROL SEGURETAT PISCINA (COVID19)
100 001 001 001 000 000

12.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A LA BRIGADA
MUNICIPAL A TRES ALUMNES DEL PTT LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2021027886

Atès que la Generalitat de Catalunya imparteix el Programa de Formació i Inserció (PFI)
d’Auxiliar de Fabricació Mecànica i Instal·lacions Electrotècniques en la modalitat de Pla
de Transició al Treball (PTT) adscrit a l'Institut Bosc de la Coma d'Olot, en el programa
educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar pràctiques en les
empreses o en les administracions públiques.
Atès que l’àrea de la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot està disposat a col·laborar
amb el PTT La Garrotxa per tal que el seu alumnat pugui adquirir coneixements
relacionats amb les tasques relacionades amb el funcionament normal del departament
esmentat.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a la Brigada Municipal al senyor ****,
alumne del Programa de formació i inserció (PFI) d’Auxiliar de Fabricació Mecànica i
Instal·lacions Electrotècniques, durant el període comprès entre el 12/04/2021 i fins el
21/06/2021 i amb horari de dilluns a dijous de 10 a 15 hores, segons estableix el Conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el PTT La Garrotxa, per realitzar tasques
derivades del normal funcionament del departament, i sense percebre cap tipus de
remuneració.
Segon.- Autoritzar la realització de pràctiques a la Brigada Municipal al senyor ****,
alumne del Programa de formació i inserció (PFI) d’Auxiliar de Fabricació Mecànica i
Instal·lacions Electrotècniques, durant el període comprès entre el 12/04/2021 i fins el
21/06/2021 i amb horari de dilluns a dijous de 10 a 15 hores, segons estableix el Conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el PTT La Garrotxa, per realitzar tasques
derivades del normal funcionament del departament, i sense percebre cap tipus de
remuneració.
Tercer.- Autoritzar la realització de pràctiques a la Brigada Municipal al senyor ****,
alumne del Programa de formació i inserció (PFI) d’Auxiliar de Fabricació Mecànica i
Instal·lacions Electrotècniques, durant el període comprès entre el 12/04/2021 i fins el
21/06/2021 i amb horari de dilluns a dijous de 10 a 15 hores, segons estableix el Conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el PTT La Garrotxa, per realitzar tasques
derivades del normal funcionament del departament, i sense percebre cap tipus de
remuneració.
Quart.- Incloure als senyors ****, estudiants del PTT La Garrotxa, a l’assegurança de
responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estiguin realitzant les pràctiques.

S’aprova per unanimitat.
13.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DE
L'ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS
CULTURALS DE CATALUNYA AL MUSEU COMARCAL DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2021028188

Atès que a l’Escola Superior de conservació i restauració de béns culturals de Catalunya
es cursa el Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Conservació i Restauració de
Béns Culturals, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants
de realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques.
Atès que el Museu Comarcal de la Garrotxa està disposat a col·laborar amb l’Escola
Superior de conservació i restauració de béns culturals de Catalunya per tal que el seu
alumnat pugui adquirir coneixements relacionats amb tasques de reordenació dels fons
arqueològics del Museu, treballs de conservació preventiva pel que fa a
l’emmagatzematge, canvi de caixes i de material de conservació i altres derivades del
normal funcionament del departament.
Vist l’expedient administratiu RH142021000010 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques al Museu Comarcal de la Garrotxa a la
senyora ****, alumna del Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Conservació i
Restauració de Béns Culturals, durant el període comprès entre el 18/06/2021 i el
02/07/2021 i amb horari de dilluns a divendres de 09 a 15 hores, segons estableix el
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola Superior de conservació i
restauració de béns culturals de Catalunya d’Olot, per realitzar tasques de reordenació
dels fons arqueològics del Museu, treballs de conservació preventiva pel que fa a
l’emmagatzematge, canvi de caixes i de material de conservació i altres derivades del
normal funcionament del departament, i sense percebre cap tipus de remuneració.
Segon.- Incloure a la senyora **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest
Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.

14.1. - REPARCEL·LACIÓ P.A. 03.04 CARLES I.- PROPOSANT APROVAR
DEFINITIVAMENT
Núm. de referència

: X2020032126

Vist que per Junta de Govern Local de data 11 de març de 2021, es va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del Polígon d'actuació
03.04 Carles I, redactat per Projectes Arquitectura i Urbanisme Canosa – Díez, SLP, en
data març de 2021.
Vist que el referit acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.
51 de data 16 de març de 2021, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de
l’Ajuntament.
Vist que durant el referit termini d’informació pública s’han presentat quatre escrits per
part del senyor **** en representació de la senyora ****, en data 23 de març de 2021
amb RE2021004370, en data 19 d’abril de 2021 amb RE2021006039, en data 21 d’abril
de 2021 amb RE2021006219 i en data 24 d’abril de 2021 amb RE 2021006434.
Vist l’informe emès per l’equip redactor PAU-CD, SLP, Núria Diez arquitecte en data 16
de juny de 2021, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual informen sobre l’escrit
d’al·legacions presentat en data 24 d’abril de 2021 amb RE 2021006434.
Vist el projecte de reparcel·lació del Polígon d'actuació 03.04 Carles I, redactat per
Projectes Arquitectura i Urbanisme Canosa – Díez, SLP, presentat en data juny de 2021
que incorpora les modificacions corresponents amb l’estimació parcial de l’al·legació
presentada i que no són substancials.
Vist l’establert a la normativa vigent aplicable, a saber, article 164.2 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i l’article 113.2 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya, modificada per la Llei 3/2012, de 29 de febrer de 2012.
En relació a l’expedient UPL12020000011, 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.- ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació presentada en data 24 d’abril de 2021
amb RE 2021006434 per part del senyor **** en representació de la senyora ****, d’acord
amb l’informe emès per l’equip redactor PAU-CD, SLP, Núria Díez arquitecte en data 16
de juny de 2021 i que s’aprova a efectes de motivació.
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte de reparcel·lació del Polígon
d'actuació 03.04 Carles I, redactat per Projectes Arquitectura i Urbanisme Canosa –
Díez, SLP en data juny de 2021.
TERCER. – NOTIFICAR el present acord a tots els propietaris i titulars de drets de les
finques incloses en l’àmbit d’actuació a què fa referència el projecte de reparcel·lació

del Polígon d'actuació 03.04 Carles I, i als que consten com a interessats en dit projecte
de reparcel·lació.
QUART. - ORDENAR la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona, al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament.
CINQUÈ.- EMETRE la certificació administrativa corresponent per a la inscripció en el
Registre de la Propietat d’Olot del projecte de reparcel·lació del Polígon d'actuació 03.04
Carles I.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ ECONÒMICA DEL PA0306 AV SANT
JOAN (C/COMPTES DE BESALÚ).- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT
Núm. de referència

: X2021008556

Vist que per Junta de Govern Local de data 25 de març de 2021, es va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació econòmica del PA
03.06 Av Sant Joan (c/ Comtes de Besalú), redactat per l’arquitecte Quim Gallart
Figueras en data març de 2021.
Vist que el referit acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.
63 d’1 d’abril de 2021, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament.
Vist que durant el referit termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions ni
suggeriments de cap tipus.
Vist que s’ha presentat per part de l’arquitecte redactor de la reparcel·lació un nou
projecte que inclou les rectificacions dels error materials en el mateix, sense que això
suposi cap modificació substancial.
Vist l’establert a la normativa vigent aplicable, a saber, article 164.2 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i l’article 113.2 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya, modificada per la Llei 3/2012, de 29 de febrer de 2012.
En relació a l’expedient UPL12021000004, 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 de reparcel·lació econòmica del
PA 03.06 Av Sant Joan (c/ Comptes de Besalú), redactat per l’arquitecte Quim Gallart
Figueras en data març de 2021.
SEGON. – NOTIFICAR el present acord a tots els propietaris i titulars de drets de les
finques incloses en l’àmbit d’actuació a què fa referència el projecte de reparcel·lació

del PA 03.06 Av Sant Joan (c/ Comtes de Besalú), i als que consten com a interessats
en dit projecte de reparcel·lació.
TERCER. - ORDENAR la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona, al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament.
QUART.- EMETRE la certificació administrativa corresponent per a la inscripció en el
Registre de la Propietat d’Olot del projecte de reparcel·lació del PA 03.06 Av Sant Joan
(c/ Comtes de Besalú),
S’aprova per unanimitat.
16.1. - MEMÒRIA VALORADA IMPLANTACIÓ PROVISIONAL D'UNA ÀREA
D'APARCAMENTS D'ÚS PÚBLIC EN TERRENYS ADJACENTS A L'AV. MORROT
Núm. de referència : X2021028360
Vista la memòria valorada per a la implantació provisional d’una àrea d’aparcaments
d’ús públic en terrenys adjacents a l’Av. Morrot, redactada pel cap de l’àrea de Territori
en data juny de 2021, que té per objecte definir les obres d’adequació superficial d’una
esplanada de 2.748 m2 de superfície, mitjançant una fórmula constructiva ràpida,
efímera i reversible, per implantar-hi un ús provisional i reversible com a aparcament
públic de vehicles al servei del municipi, compatible amb la qualificació urbanística dels
terrenys (sol urbanitzable amb pla parcial aprovat) mentre no s’hi executa el planejament
urbanístic.
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 UPOM2021000020, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada per a la implantació provisional d’una àrea
d’aparcaments d’ús públic en terrenys adjacents a l’Av. Morrot, redactada pel cap de
l’àrea de Territori en data juny de 2021.
SEGON.- SOL·LICITAR a la propietat de la finca, PROMONTORIA COLISEUM REAL
ESTATE SL amb NIF B67479451, el permís per a ocupar de forma provisional i a precari
la superfície necessària per a instal·lar l’aparcament descrit a la memòria i que
correspon a l’actiu CG-69127-0001. Aquest precari es podrà resoldre a decisió de la
propietat, amb un preavís de tres mesos per tal que l’ajuntament pugui deixar lliure la
part ocupada.
TERCER.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.

17.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA REFORMA DE LA PLANTA APARCAMENT DE
L'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT

Núm.- LLICENCIA D’OBRES
**** - C DELS DOLORS N.0008 Pis.2 Pta.2 OLOT
Núm. de referència : X2021010560
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per AMPLIACIÓ EN PLANTA
SEMISOTERRANI D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, al : PG DELS
DESEMPARATS N.0099 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000019
Situació: PG DELS DESEMPARATS N.0099
UTM: : 7198902
1.- En data 10/5/2021, **** amb DNI: **** , representat per ****, presenta projecte
d’obres majors per AMPLIACIÓ EN PLANTA SEMISOTERRANI D'HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al carrer PG DELS DESEMPARATS N.0099 ,
d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****
2.- En data 2/6/2021 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl. URBÀ CONSOLIDAT. Edificació aïllada d’intensitat 5 (clau
12.5)
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32021000019), per AMPLIACIÓ EN PLANTA SEMISOTERRANI D'HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al PG DELS DESEMPARATS N.0099 , del municipi
d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per v
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 6 mesos i el termini per acabar-les
és de 12 mesos La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic
vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2021600031
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:
Un pressupost de: 29369.72 euros
Base liquidable Drets
(3)
29369.72

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
1174.79
0
1174.79

Total Drets
66.15

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
1240.94
300.00

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.

1240.94

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

12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions
que corresponguin.
Condicions particulars
Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar:
1) Document signat per contractista o contractistes assumint la responsabilitat de
l’execució de l’obra, així com documentació que acrediti la seva condició de contractista.
2) Document signat per arquitecte assumint la direcció de l’obra. 2. D'acord amb
l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de construcció si
no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte executiu i el
programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel col·legi
d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial obligatori.
3. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar el Pla de seguretat de l’obra subscrit pel
contractista i aprovat per la direcció facultativa de l’obra, que haurà de contenir la
documentació referida a les prescripcions que dimanen de la normativa del Ministeri de
Sanitat que s’estableixen al document anomenat “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA
EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2”.
4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
5. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per tal de
preveure la senyalització necessària.
6. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.

7. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de
conformitat amb l’ús autoritzat
8. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la data
de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 900D
disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu també
l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic col·legiat
o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no es
disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament
d’Olot.

S’aprova per unanimitat.

18.1. - TAXIS.- CANVI TITULARITAT LLICÈNCIA DE TAXI NÚM. 11, A FAVOR DEL
SR. ****
Núm. de referència : X2021022278
Vistos els escrits de dates 7 de maig de 2021 (Registre General núm. E2021007829/0705-2021) i 4 de juny de 2021 (Registre General núm. E2021010841/14-06-2021) i la
documentació que s’hi acompanya, presentats conjuntament pel Sr. ****, en el que
demanen que s’autoritzi la transmissió de la llicència municipal de taxi, núm. 11 de la
que és titular el Sr. ****, per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de desembre
de 2014, a favor del Sr. ****, que reuneix les condicions necessàries per ser titular d’una
llicència municipal de taxi i a la que hi destinarà el vehicle que actualment es troba adscrit
a aquesta llicència: furgoneta marca FIAT TALENTO, model 1600 (120 CV), matricula
****.
Considerant que el Sr. **** reuneix les condicions necessàries per ser titular d’una
llicència municipal de taxi.
Considerant que l’article 10 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi estableix que les
llicències per a prestar els serveis urbans de taxi es poden transmetre amb l’autorització
prèvia de l’ens que les ha concedides, el qual només en pot denegar la transmissió si
l’adquirent no compleix les condicions necessàries per a l’atorgament inicial de la
llicència.

Considerant que el Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot, aprovat pel
ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006 (BOP, núm. 74/18-04-2006),
en el seu article 20, assenyala que les llicències per a la prestació dels serveis urbans
de taxi són transmissibles prèvia autorització de l’Ajuntament d’Olot.
Vist l'expedient administratiu VTX22021000007 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Mobilitat, proposa
a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la transmissió de la llicència municipal de taxi núm. 11 de la que era
titular el Sr. **** , a favor del Sr. ****
Segon.- Aquesta transmissió tindrà efectes a partir del dia 18 de juny de 2021.
Tercer.- Requerir al Sr. **** perquè en el termini de trenta dies procedeixi al pagament
de la quantitat de SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC
CÈNTIMS (696,45.- €), que corresponen a la taxa prevista a l’Ordenança fiscal, núm.
3.6, sobre llicències de taxis, pels casos de transmissió.
Quart.- Requerir al Sr. **** perquè en el termini de deu dies naturals, a comptar de la
data establerta en l’acord segon, comenci a prestar el servei amb el vehicle que s’apliqui
a aquesta llicència municipal de taxi, tal i com s’estableix a l’article 15 del Reglament
regulador del servei municipal del taxi d’Olot.
Cinquè.- Autoritzar al Sr. **** a destinar al servei de taxi, el vehicle furgoneta, marca
FIAT TALENTO, model 1600 (120 CV), matricula ****, amb l’obligació de pintar a les
portes l’escut de la ciutat i el número 11, que és el que li correspon segons la llicència
municipal concedida, així com observar la resta de disposicions contingudes al
Reglament regulador del servei de taxi del municipi d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
19.1. - PLA AUTOPROTECCIÓ DE L'ACTIVITAT DE CIRC A LA PLAÇA DE BRAUS
2021
Núm. de referència : X2021028488
En relació a l’expedient PC012021000001 del Pla d’Autoprotecció de l’activitat de
circ a la plaça de braus d’Olot 2021 en el marc de la situació d’emergència sanitària
del Covid-19, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora
delegada de Seguretat, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Aprovar el Pla d’autoprotecció de l’activitat de circ a la plaça de braus d’Olot 2021 en el
marc de l’emergència sanitària del Covid-19.
S’aprova per unanimitat.

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

LA SECRETÀRIA

