
 
 
 

ACTA NÚM. 19 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  
EL DIA 19 DE MAIG DE 2022. 

 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 19 de maig de 2022 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, Jordi Güell i 
Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch i Gemma Canalias i Rafel. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els 
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles Flaqué. 
 
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició Josep Guix i Feixas i Jordi Gasulla i Flavià.  
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.  
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera 
 
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 12 de maig: 
 

- Dijous 12 de maig va assistir a la 15a edició de Cantània que va reunir  al pavelló 
d’esports més de 500 infants de 5è i 6 de primària de diverses escoles de la 
Garrotxa.  

- Divendres 13 va presentar als mitjans de comunicació l’exposició 'Del taller al 
carrer. La faràndula olotina' que es va inaugurar l’endemà. A continuació es va 
desplaçar a Girona per assistir a l’acte “Fons Next Generation: reptes i 
oportunitats” que el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, va pronunciar 
a la seu de la Generalitat a Girona.  
A la tarda es va desplaçar a la Sala d’Actes de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa 
on es va dur a terme la presentació dels onze projectes sobre la reconversió 
d’usos de la plaça de Braus d’Olot que han treballat alumnes de l’Escola Tècnica 



 

Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV). Al vespre va assistir al Teatre 
Principal a la representació de l’obra “Les irresponsables”. 

- Dissabte 14 a l’Hospici va inaugurar l’exposició  'Del taller al carrer. La faràndula 
olotina' que es pot veure fins al 15 d’agost a la Sala Oberta del Museu de la 
Garrotxa. 

- Diumenge 15 va saludar l’organització i participants del dinar solidari que l’entitat 
Club Tenis Taula Olot va organitzar per donar suport al poble ucraïnès. A 
continuació, es va desplaçar fins a Rubí per assistir al partit de futbol de la UE 
OLOT contra el Girona B i que va acabar amb un empat que classifica a l’equip 
per a la final estatal de play-off d’ascens a Segona RFEF. 

- Dilluns 16, acompanyat del regidor de Promoció, Estanis Vayreda, i la regidora 
d’Empresa, Comerç i Turisme, Gemma Canalias, va inaugurar l’Aula Tast del 
Mercat. El diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona, Jordi 
Camps, va assistir a la inauguració que es va fer coincidint amb l’inici de la 
Setmana Internacional dels Mercats. 

- Dimarts 17 es va desplaçar a l’Espai Cràter per donar la benvinguda als 
participants del Fòrum d’Escoles Verdes. A continuació, i acompanyat de la 
regidora de Seguretat, Mariona Camps, va fer entrega de la placa de 
reconeixement al policia Francisco Matas, que s’ha acabat de jubilar. A la tarda 
va participar del Consell de direcció extraordinari del CASG. A continuació es va 
desplaçar a l’Hospital per participar del Patronat de la Fundació Hospital d’Olot i 

Comarcal i del Consell Social i Territorial. 
 
 

3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 
ELS BUTLLETINS OFICIALS 

 
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
4.1. - APROVAR EL CONVENI AMB LA TEISA PER A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA 

DE LA CIUTAT D’OLOT. 
Núm. de referència : X2022025640     
 
 
En relació a l’expedient CON12022000005 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar  el conveni amb la TEISA per a la promoció turística de la ciutat d’Olot. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde d’Olot per a la signatura del conveni. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 
 
 

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

Núm. de referència : X2022024219     
 
En relació a l’expedient SBS22022000022, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE COOPERACIO PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE BANTANDICORI, amb NIF:G1789072-4, inscrita en el 
Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000002, per un 
import de 2000 euros. Disposar la despesa de 2000 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 22600231480006 (segons el conveni de referència adjunt). 

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

200300 22600231480043 Despeses 22600  231  480043 2000 SUBVENCIONS COOPERACIO 150 999 999 065 999 999 

 

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. 



 

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

Núm. de referència : X2022024221     
 
En relació a l’expedient SBS22022000023, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE SENEGALESOS D'OLOT, amb 
NIF:G1774434-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12021000088, per un import de 250 euros. Disposar la despesa de 250 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22600231480006 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 226002314800
43 

Despeses 22600  231  480043 250 SUBVENCIONS 
COOPERACIO 

150 999 999 065 999 999 

 
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. 
 
 

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

 
Núm. de referència : X2022024222     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000024, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE RESIDENTS DEL POBLE DE SINSAN 
SABI D'OLOT, amb NIF:G5514783-9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12021000141, per un import de 990 euros. Disposar la 
despesa de 990 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22600231480006 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200843 Despeses 22600  231  480043 990 SUBVENCIONS COOPERACIO 150 999 999 001 000 000 

 

 
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. 
 

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

 
Núm. de referència : X2022024225     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000025, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO HEALTH US NEPAL, amb NIF:G5530130-
3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12021000015, per un import de 1900 euros. Disposar la despesa de 1900 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2260023148006 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200843 Despeses 22600  231  480043 1900 SUBVENCIONS COOPERACIO 150 999 291 065 999 999 

 

 
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. 
 
 

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

 
 

Núm. de referència : X2022024226     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000026, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO LA GARROTXA AMB EL SAHARA, amb 
NIF:G5503107-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12021000122, per un import de 2000 euros. Disposar la despesa de 2000 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22600231480006 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200843 Despeses 22600  231  480043 2000 SUBVENCIONS COOPERACIO 150 999 999 999 999 999 

 

 
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. 
 
 

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

 
Núm. de referència : X2022024230     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000027, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO SOMARA, amb NIF:G5530926-4, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12018000002, per 
un import de 2000 euros. Disposar la despesa de 2000 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 22600231480006 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200843 Despeses 22600  231  480043 2000 SUBVENCIONS COOPERACIO 150 999 999 065 999 999 

 

 
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. 
 
 

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

 
Núm. de referència : X2022024232     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000028, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat FUNDACIO NZURI DAIMA, amb NIF:G5514619-5, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000056, per un import de 2150 euros. Disposar la despesa de 2150 euros 



 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22600231480006 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200843 Despeses 22600  231  480043 2150 SUBVENCIONS COOPERACIO 150 999 999 065 999 999 

 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

 
Núm. de referència : X2022024242     
 
En relació a l’expedient SBS22022000030, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO D'AFRICANS DE KOINA, amb 
NIF:G1787227-6, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12021000097, per un import de 1900 euros. Disposar la despesa de 1900 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22600231480006 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200843 Despeses 22600  231  480043 1900 SUBVENCIONS COOPERACIO 150 999 999 065 999 999 

 

 
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. 
 
 

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

 
Núm. de referència : X2022024245     
 
En relació a l’expedient SBS22022000031 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE MAURITANS DE TOULEL A 
CATALAUNYA, amb NIF:G5500031-9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12021000120, per un import de 1800 euros. Disposar la 
despesa de 1800 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22600231480043 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200843 Despeses 22600  231  480043 1800 SUBVENCIONS COOPERACIO 160 999 999 065 999 999 

 

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

 
 

Núm. de referència : X2022024237     
 
 
Vista la instància de l’ASSOCIACIÓ ATHENA Espai d'emprenedoria amb visió feminista 
i de gènere (Registre General de l’Ajuntament d’Olot, núm. E2022008002/20-04-2021) 
demanat una subvenció del programa de Suport a les Entitats de 2022 d’activitats que 
fomentin la cooperació, l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment i articulació de les 
entitats locals 2022,  per al projecte Garrotxa femenina, emprenedora i indòmita. 
 
Considerant que l’objecte de les subvencions que fomentin la cooperació, l'educació per 
al desenvolupament, l'enfortiment i articulació de les entitats locals, per a l'any 2022 , tal 
i com es recull a les bases, aprovades al BOP núm.30 del dia 14 de febrer de 2022, són 
els projectes de cooperació i codesenvolupament que es duguin a terme en pobles i 
col·lectius empobrits econòmicament i socialment, que prioritzin el desenvolupament 
sostenible i integral de les mateixes comunitats, i a la vegada tinguin en compte la 
formació dels col·lectius de persones migrades de la ciutat d’Olot. 
 
Considerant l’informe del Servei d’Atenció a la Comunitat del Consorci d’Acció Social de 
la Garrotxa, de data 12 de maig de 2022, on assenyala que el projecte presentat per 
l’ASSOCIACIÓ ATHENA Espai d'emprenedoria amb visió feminista i de gènere no 
s’ajusta a l’objecte i finalitat que es recull en les bases de les subvencions d’activitats 
que fomentin la cooperació, l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment i articulació 
de les entitats locals 2022. 
 
En relació a l’expedient SBS22022000029 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- DENEGAR la subvenció per activitats que fomentin la cooperació, l’educació 
pel desenvolupament, l’enfortiment i articulació de les entitats locals 2022 ( Suport a les 
Entitats de 2022), sol·licitada per l’ASSOCIACIÓ ATHENA Espai d'emprenedoria amb 



 

visió feminista i de gènere, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb 
número FEN12020000054. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat peticionària de la subvenció, al gestor 

responsable i a les secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
7.1. - (CS01) ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 
Núm. de referència : X2022024246     
 
En relació a l’expedient SBS22022000032 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE MINUSVALIDS FISICS ASSOCIATS, 
amb NIF:G1705320-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12021000118, per un import de 2250 euros. Disposar la despesa de 2250 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2260023148006 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200842 Despeses 22600  231  480006 2250 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 001 001 001 000 000 

 

 
 
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. 
 
 

7.2. - (CS01) ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2022024248     
 
En relació a l’expedient SBS22022000033, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat FUNDACIO ONCOLLIGA GIRONA, amb NIF:G1780809-
8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12021000142, per un import de 1800 euros. Disposar la despesa de 1800 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22600231480043 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200842 Despeses 22600  231  480006 1800 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

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

Núm. de referència : X2022024249     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000034, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat AGRUPACIO DE LES PERSONES SORDES DE LA 
GARROTXA, amb NIF:G1708910-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12021000087, per un import de 1300 euros. Disposar la 
despesa de 1300 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2260023148006 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200842 Despeses 22600  231  480006 1300 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

 
 
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. - (CS01) ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2022024250     
 
En relació a l’expedient SBS22022000035, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO ALLIBEREM-NOS, amb NIF:G5531227-6, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000051, per un import de 600 euros. Disposar la despesa de 600 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària: 22600231480043 (segons el conveni de referència 
adjunt). 
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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. - (CS01) ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2022024252     
 
En relació a l’expedient SBS22022000036, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO EL PARAIGUA, amb NIF:G5515722-6, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 



 
 
 

FEN12013000179, per un import de 2000 euros. Disposar la despesa de 2000 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22600231480043 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
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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. - (CS01) ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
Núm. de referència : X2022024253     
 
En relació a l’expedient SBS22022000037, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO D'AFECTATS DE SINDROME DE FATIGA 
CRONICA, FIBROMIALGIA I MA, amb NIF:G1785183-3, inscrita en el Registre d’entitats 
de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12021000083, per un import de 600 euros. 
Disposar la despesa de 600 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
22600231480043 (segons el conveni de referència adjunt). 
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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. - (CS01) ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 
Núm. de referència : X2022024255     
 
En relació a l’expedient SBS22022000038  , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat SMAP-CELÍACS DE CATALUNYA, amb NIF:G0884175-
1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12019000002, per un import de 500 euros. Disposar la despesa de 500 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària: 2260023148006 (segons el conveni de referència 
adjunt). 
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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. - (CS01) ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
 

Núm. de referència : X2022024257     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000039, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CASAL DE LA GENT GRAN, amb NIF:G1755675-4, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12021000071, per un import de 1300 euros. Disposar la despesa de 1300 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22600231480043 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
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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. - (CS01) ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 

Núm. de referència : X2022024259     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000040, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE JUBILATS I PENSIONISTES ESPLAI 
D'OLOT, amb NIF:G1756338-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot 
amb el número FEN12021000064, per un import de 500 euros. Disposar la despesa de 
500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22600231480043 (segons el conveni 
de referència adjunt). 
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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. - (CS01) ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 
Núm. de referència : X2022024260     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000041, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat HOSPITALITAT DE LA MARE DE DEU DE LOURDES, 
amb NIF:R1700115-G, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12021000006, per un import de 800 euros. Disposar la despesa de 800 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22600231480043 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
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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. - (CS01) ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 
Núm. de referència : X2022024262     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000042, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ NURIA SOCIAL, amb NIF:G5525000-5, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12021000004, per un import de 1300 euros. Disposar la despesa de 1300 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2260023148006 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200842 Despeses 22600  231  480006 1300 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 



 

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

 
Núm. de referència : X2022024265     
 
En relació a l’expedient SBS22022000043 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat INTEGRA ASSOCIACIO PER LA INCLUSIO DE 
COL·LECTIUS DE RISC, amb NIF:G1703544-5, inscrita en el Registre d’entitats de 



 
 
 

l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12021000080, per un import de 3000 euros. 
Disposar la despesa de 3000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
22600231480043 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200842 Despeses 22600  231  480006 3000 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 291 065 999 999 

 

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

Núm. de referència : X2022024271     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000044  , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ PASTA DE SAL, amb NIF:G5530221-0, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000062, per un import de 400 euros. Disposar la despesa de 400 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària: 2260023148006 (segons el conveni de referència 
adjunt). 
 

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

200300 2200842 Despeses 22600  231  480006 400 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

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

 

Núm. de referència : X2022024272     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000045, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ALTRAT ASSOCIACIO D'ARTTERAPIA OLOT, amb 
NIF:G5512194-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12021000057, per un import de 500 euros. Disposar la despesa de 500 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22600231480043 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200842 Despeses 22600  231  480006 500 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

 
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. - (CS01) ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIALS 
 
 

Núm. de referència : X2022024273     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000046 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE PERSONES AMB TEA 
DE LA GARROTXA, amb NIF:G5531527-9, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12018000003, per un import de 1400 euros. 
Disposar la despesa de 1400 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
2260023148006 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200842 Despeses 22600  231  480006 1400 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

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

 

Núm. de referència : X2022024274     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000047, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE DISCAPACITATS COMARQUES 
GIRONINES, amb NIF:G1763566-5, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12021000085, per un import de 600 euros. Disposar la 
despesa de 600 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2260023148006 (segons 
el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200842 Despeses 22600  231  480006 600 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

 
 
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. - (CS01) ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2022024275     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000048 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO GARROTXA DIVERSA, amb 
NIF:G5530080-0, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000049, per un import de 850 euros. Disposar la despesa de 850 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22600231480006 (segons el conveni de 
referència adjunt). 



 
 
 

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

200300 2200842 Despeses 22600  231  480006 850 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

 
 
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. - (CS01) ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIALS 
 
 

Núm. de referència : X2022024277     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000049, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO GRUP DE DIALEG INTERRELIGIOS 
D'OLOT, amb NIF:G5519459-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot 
amb el número FEN12021000107, per un import de 400 euros. Disposar la despesa de 
400 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22600231480043 (segons el conveni 
de referència adjunt). 
 

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

200300 2200842 Despeses 22600  231  480006 400 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

 
 
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. - (CS01) ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2022024278     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000050, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat MANS PER L'ACCIO SOLIDARIA, amb NIF:G6196296-
5, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12021000102, per un import de 675 euros. Disposar la despesa de 675 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària: 2260023148006 (segons el conveni de referència 
adjunt). 
 

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

200300 2200842 Despeses 22600  231  480006 675 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

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

 
 

Núm. de referència : X2022024280     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000051, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ATHENA. FOMENT PER A L'ESPERIT EMP. I OCUP. 
AMB ACOM. ARTS ESCENIQUES, amb NIF:G5528355-0, inscrita en el Registre 
d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000054, per un import de 
1200 euros. Disposar la despesa de 1200 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
22600231480043 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200842 Despeses 22600  231  480006 1200 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 150 999 999 065 999 999 

 

 
 
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. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022018362     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000024 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 2400 euros. Disposar la despesa de 2400 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020  -  Subv. Activ. 
Ciutadanes (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 2400 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 

 



 

 
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. 
 

8.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022019332     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000026 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 NURIA SOCIAL, amb NIF:G5525000-5, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 



 
 
 

FEN12021000004, per un import de 3000 euros. Disposar la despesa de 3000 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020  -  Subv. Activ. Ciutadanes 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 



 

8.3. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
Núm. de referència : X2022019334     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000027 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 XERRICS D'OLOT COLLA CASTELLERA DE LA 
GARROTXA, amb NIF:G1770345-5, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12021000022, per un import de 4500 euros. Disposar la 
despesa de 4500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020  -   
Subv. Activ. Ciutadanes (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 4500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 

 
 
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. 

 
8.4. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2022019338     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000029 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat GRUP RIALLES-OLOT, amb NIF:G1743730-2, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000128, per 
un import de 9000 euros. Disposar la despesa de 9000 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 400.334.480020 - Subv. Activ. Ciutadanes (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 9000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 

 
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. 
 
 

8.5. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022019342     
 
En relació a l’expedient SIC22022000030 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO ROBOLOT TEAM, amb NIF:G5524573-2, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12021000023, per un import de 22400 euros. Disposar la despesa de 22400 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020 - Subv. Activitats Ciutadanes 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 22400 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 

 
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. 
 

8.6. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022019463     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000031 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat AMICS DE LES LLETRES GARROTXINES, amb 
NIF:G1746216-9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000110, per un import de 2000 euros. Disposar la despesa de 2000 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020 - Subv. Activitats 
Ciutadanes (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 2000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 035 099 056 000 

 

 
 
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. 
 
 

8.7. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022019472     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000033 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat AGRUPACIO SARDANISTA OLOT, amb NIF:G1706490-
8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000176, per un import de 23000 euros. Disposar la despesa de 23000 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020  -  Subv. Activ. Ciutadanes 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 23000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 



 
 
 

 
 
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. 
 

 
8.8. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2022019473     
 
En relació a l’expedient SIC22022000034 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CANTABILE COR DE CAMBRA, amb NIF:G1760518-9, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 



 

FEN12013000126, per un import de 5500 euros. Disposar la despesa de 5500 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020  -  Subv. Activ. Ciutadanes 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 5500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 

 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

8.9. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022019475     
 
En relació a l’expedient SIC22022000035 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 MUSICA ALS MASOS, amb 
NIF:G5533494-0, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000013, per un import de 6000 euros. Disposar la despesa de 6000 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020  -  Subv. Activitats 
Ciutadanes (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 6000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 

 
 
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. 
 

8.10. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022019525     
 
En relació a l’expedient SIC22022000036 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 UNA CAPSULA 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 10000 euros. Disposar la despesa de 
10000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020  -  Subv. Activ. 
Ciutadanes (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 10000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 

 
 
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. 
 
 

8.11. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022019528     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000037 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 6000 euros. Disposar la despesa de 6000 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020 - Subv. Activitats 
Ciutadanes (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 6000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 

 
 
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. 
 

8.12. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

 
Núm. de referència : X2022019530     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000038 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Festes, 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 OFOLK - BALL A LA PLAÇA, amb 
NIF:G5511228-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000175, per un import de 2500 euros. Disposar la despesa de 2500 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020 - Subv. Activitats 
Ciutadanes (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 2500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 

 
 
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. 
 

8.13. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022019535     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000039 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO RAPSODIA, VEUS LITERARIES, amb 
NIF:G1789569-9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000153, per un import de 2500 euros. Disposar la despesa de 2500 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020 - Subv. Activitats 
Ciutadanes (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 2500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 

 
 
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. 

 
8.14. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2022019558     
 
En relació a l’expedient SIC22022000041 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 BINARI, amb NIF:G5516193-
9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000028, per un import de 1000 euros. Disposar la despesa de 1000 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020 - Sub. Activitats Ciutadanes 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 1000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 



 
 
 

 

 
 
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. 
 

8.15. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022019564     
 
En relació a l’expedient SIC22022000042 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 COL.LECTIU DE MESTRES DE LA GARROTXA, amb 
NIF:G1714404-9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000129, per un import de 500 euros. Disposar la despesa de 500 



 

euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020 - Subv. Activ. 
Ciutadanes (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 

 
 
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. 
 
 

8.16. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022019566     
 
En relació a l’expedient SIC22022000043 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 PENYA CARNAVALESCA "ELS MARRINXOS", amb 
NIF:G1761955-2, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000103, per un import de 800 euros. Disposar la despesa de 800 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020 - Subv. Activitats 
Ciutadanes (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 800 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 

 
 
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. 

 
 



 

8.17. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022019567     
 
En relació a l’expedient SIC22022000044 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat DANSA FOLKLORICA DE LA GARROTXA ESCOLA DE, 
amb NIF:G1734797-2, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000175, per un import de 3500 euros. Disposar la despesa de 3500 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020  -  SUBV. ACTIV. 
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 3500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 

 
 
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. 
 
 

8.18. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022019571     
 
En relació a l’expedient SIC22022000045 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 3000 euros. Disposar la despesa de 3000 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020 - SUBV. ACTIV. 
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 

 
 
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. 
 
 

8.19. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022019871     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000047 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 CASA CULTURAL DE ANDALUCIA DE LA GARROTXA, 
amb NIF:G1735036-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000094, per un import de 10000 euros. Disposar la despesa de 
10000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020 - Subv. Activ. 
Ciutdanes (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 10000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 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. 

 
8.20. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2022019874     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000048 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 MUSICAL I CULTURAL DESPENTINATS, 
amb NIF:G5529275-9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000041, per un import de 3000 euros. Disposar la despesa de 3000 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020 - SUBV. ACTIV. 
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 

 
 
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. 
 

 
8.21. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2022020356     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000051 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 FUNDACIO PRIVADA FAUNA, amb NIF:G1782451-7, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12021000117, per un import de 900 euros. Disposar la despesa de 900 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020 - SUBV. ACTIV. CIUTADANES 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 900 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 



 
 
 

 
 
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. 

 
 

8.22. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022020461     
 
En relació a l’expedient SIC22022000052 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: 400.334.480020 - 
SUBV. ACTIV. CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 7500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8.23. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022020686     
 
En relació a l’expedient SIC22022000053 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 GARROTXA CULTURAL, amb 
NIF:G5522189-9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12021000025, per un import de 2000 euros. Disposar la despesa de 2000 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020 - SUBV. ACTIVITATS 
CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 2000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 054 000 

 

 
 
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. 
 

8.24. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022020690     
 
En relació a l’expedient SIC22022000054 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 COLLA GEGANTERA SANT MIQUEL 
D'OLOT, amb NIF:G5516078-2, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot 
amb el número FEN12021000024, per un import de 1600 euros. Disposar la despesa 
de 1600 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020 - SUBV. 
ACTIVITATS CIUTADANES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 1600 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 

 
 
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. 
 
 

8.25. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
Núm. de referència : X2022020886     
 
En relació a l’expedient SIC22022000056 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 GOSPEL DE LA GARROTXA, amb 
NIF:G5515881-0, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12014000001, per un import de 1800 euros. Disposar la despesa de 1800 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020 -  Subv. Activitats 
Ciutadanes (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 1800 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 

 
 
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. 

 
8.26. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2022021678     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000057 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 CORAL CROSCAT D'OLOT, amb NIF:G1729715-1, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000019, per un import de 3000 euros. Disposar la despesa de 3000 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020 - Subv. Activitats Ciutadanes 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 056 000 

 

 
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. 
 

8.27. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
 
Núm. de referència : X2022021679     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000058 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 AMICS DEL TREN OLOT-GIRONA 
(ASAMTOG), amb NIF:G1761413-2, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12013000143, per un import de 3000 euros. Disposar la 
despesa de 3000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020 - Subv. 
Activitats Ciutadanes (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22500  326  480004 3000 CONVENIS I SUBVENCIONS EDUCACIO 400 010 070 099 056 010 

 

 
 



 

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. 
 
 

8.28. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022021682     
 
En relació a l’expedient SIC22022000059 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 EL TIL.LER, amb NIF:G1730495-7, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000125, per 
un import de 18000 euros. Disposar la despesa de 18000 euros amb càrrec a l’aplicació 



 
 
 

pressupostària: 22.400.334.480020 - Sub. Activitats Ciutadanes (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200831 Despeses 22400  334  480020 18000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 070 099 000 000 

 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.1. - ESPLAIS DE LA GARROTXA -ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT EDUCACIÓ EN EL LLEURE 

 
 
Núm. de referència : X2022020497     
 
 
En relació a l’expedient SIM22022000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ESPLAIS DE LA GARROTXA, amb NIF:G1728397-9, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000113, per un import de 11446 euros. Disposar la despesa de 11446 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: SUBV. JOVENTUT 22 520 326 480022 (segons 
el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200829 Despeses 22500  326  480004 11446 CONVENIS I SUBVENCIONS EDUCACIO 500 010 035 099 056 000 

 

 
 
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. 
 
 

9.2. - ASSOCIACIÓ SOMARA - ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT EDUCACIÓ EN EL LLEURE 

 
Núm. de referència : X2022020699     
 
En relació a l’expedient SIM22022000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO SOMARA, amb NIF:G5530926-4, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12018000002, per 
un import de 2000 euros. Disposar la despesa de 2000 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: SUBVENCIONS JOVENTUT 22 520 326 480022 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200829 Despeses 22520  326  480022 2000 SUBVENCIONS JOVENTUT 500 010 035 099 056 000 

 

 
 
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. 
 
 

9.3. - INTEGRA - ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITAT EDUCACIÓ EN EL LLEURE 

 
Núm. de referència : X2022020704     
 
 
En relació a l’expedient SIM22022000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat INTEGRA ASSOCIACIO PER LA INCLUSIO DE 
COL·LECTIUS DE RISC, amb NIF:G1703544-5, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000058, per un import de 14600 euros. 
Disposar la despesa de 14600 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: SUBV. 
JOVENTUT 22 520 326 480022 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200829 Despeses 22520  326  480022 14600 SUBVENCIONS JOVENTUT 500 010 035 099 056 000 

 

 
 
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. 
 
 

9.4. - MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA ORGANITZACIÓ, 
PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT EDUCACIÓ EN EL LLEURE 

 
Núm. de referència : X2022020712     
 
 
En relació a l’expedient SIM22022000004 de, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA, amb 
NIF:G0893197-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000173, per un import de 7000 euros. Disposar la despesa de 7000 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: SUBV. JOVENTUT 22 520 326 480022 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200829 Despeses 22520  326  480022 7000 SUBVENCIONS JOVENTUT 500 010 035 099 056 000 



 

 

 
 
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. 
 
9.5. - CEO - ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT 

EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
 
Núm. de referència : X2022020736     
 
 
En relació a l’expedient SIM22022000007 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 



 
 
 

1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CENTRE EXCURSIONISTA D'OLOT, amb 
NIF:G1713274-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000050, per un import de 3400 euros. Disposar la despesa de 3400 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: SUBVENCIONS JOVENTUT (segons el 
conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200829 Despeses 22520  326  480022 3400 SUBVENCIONS JOVENTUT 500 010 035 099 056 000 

 

 
 
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. 
 

 
 
 



 

10.1. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 
 
Núm. de referència : X2022024468     
 
En relació a l’expedient FE022022000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  MARLEX GESTIO ETT SL, serà col·laboradora de les Festes del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 

• Menció escrita al programa de festes de la col·laboració de l’empresa per a la possible 
realització del concert del grup Catarres en el marc de les festes del Tura 2022.  

• Presencia del logotip de l’empresa en l’estructura de l’escenari del Firal.  

• Inserció del logotip de l’empresa en banderoles penjades als fanals de la ciutat.  

• Anunci d’una pàgina al programa oficial de les Festes del Tura 2022.  

• Presencia a la pantalla digital de l’escenari firal abans dels concerts.  

• Presencia a l’app de les festes del Tura. 

• Menció a les xarxes socials de les festes del Tura. 
 
3.- L’Empresa  MARLEX GESTIO ETT SL, amb motiu de les prestacions que li atorga 
el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 10000   €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800001 per l’esmentat import de: 10000     
€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  MARLEX GESTIO ETT SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.2. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 
 

Núm. de referència : X2022024761     
 
En relació a l’expedient FE022022000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  OLOT MEATS SA, serà col·laboradora de les Festes del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 



 
 
 

 

• Presència destacada del logotip de l’empresa en l’estructura de l’escenari de la plaça 
Major. 

• Inserció del logotip de l’empresa en banderoles penjades als fanals de la ciutat. 

• Anunci al programa oficial de les Festes del Tura 2022. 

• Presencia a la pantalla digital de l’escenari firal abans dels concerts.  

• Presencia a l’app de les festes del Tura.  

• Menció a les xarxes socials de les festes del Tura 
 
3.- L’Empresa  OLOT MEATS SA, amb motiu de les prestacions que li atorga el present 
conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 3500   €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800002 per l’esmentat import de: 3500     
€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  OLOT MEATS SA  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament 
d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui en els llocs 
especificats en l’apartat 2n.-  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.1. - PROPOSANT APROVAR L'OBERTURA DELS ESTABLIMENTS 
COMERCIALS D'OLOT PER EL PROPER DIA 18 DE JUNY FINS A LES 24.00H. 

 

El 19 de juny del 2021 va tenir lloc la desena edició de l’Olot Shopping Nit, acte 
organitzat per l’Associació de Comerciants d’Olot (ACO), que aplegà una cinquantena 
de comerços oberts fins a les 24h i que va suposar una gran afluència de gent als 
carrers d’Olot, consolidant-se com un esdeveniment de promoció comercial de nit de 
referència a la província. 

La Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de mesures en matèria d’horaris comercials i 
determinades activitats de promoció estableix en l’article 36 apartat 2.a) que els mesos 
de juny a setembre, els establiments comercials no poden romandre oberts, ni 
realitzar cap activitat de venda entre les 22h i les 7 hores. 

La Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de mesures en matèria d’horaris comercials i 
determinades activitats de promoció estableix en l’article 36 apartat 5 que el 
departament competent en matèria de comerç pot autoritzar la modificació de la franja 
horària establerta per la lletra a) de l’apartat 2 per als establiments situats en una zona 
determinada, per als establiments i àrees d'establiments d'un sector d'activitat 
comercial concret amb motiu d'un esdeveniment promocional o d'impacte especial en 
el sector, o per a tot un terme municipal, amb la sol·licitud motivada prèvia de 
l'ajuntament corresponent, que ha d'aportar la delimitació de la zona afectada o 
concretar el sector d'activitat comercial afectat per un esdeveniment promocional o 
d'impacte especial, si s'escau, sempre que la modificació no comporti l'increment del 
temps setmanal autoritzat d'obertura en dies feiners. 



 

Des de DinàmiG (Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa) es considera 
necessari facilitar al comerç les eines necessàries per tal que pugui desenvolupar 
noves estratègies de captació i fidelització de clients, especialment en el context de 
crisi actual. 

En relació a l’expedient IM082022000001 i vist l'expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada de Comerç, Empresa i Turisme, proposa a la Junta 
de Govern Local l'adopció dels següents acords: 

Primer.- Iniciar la tramitació de l’expedient per sol·licitar a la Direcció General de 
Comerç que autoritzi l’obertura dels establiments comercials del municipi d’Olot el 
proper dia 18 de juny de 2022, en horari perllongat, fins a les 24h. 

Segon.- Sol·licitar a la Direcció General de comerç que autoritzi l’obertura dels 
establiments comercials del municipi d’Olot el proper dia 18 de juny de 2022, en 
horari perllongat, fins a les 24h. 

Tercer.- Facultar a la regidora delegada de Comerç, Empresa i Turisme per a la 
realització dels tràmits necessaris que l’execució del present acord requereixi. 

Que es traslladi aquest acord a: DinàmiG, Direcció General de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal de la Garrotxa, Associació de Comerciants 
d’Olot (ACO), Policia Municipal, Oficina d’Atenció al ciutadà d’Olot (OAC). 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.1. - PROMOCIÓ - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
D'ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL NOMAD-OLOT 2022 

 
 

Núm. de referència : X2022024996     

 
 
 
 
Atès que és necessari contractar el servei d’organització del Festival NomadOlot per als 
dies 17,18 i 19 de juny, per tal de reforçar la proposta de la festa de Corpus amb activitats 
que dinamitzin la ciutat, com es desprèn de l’informe de data 15 de maig de 2022, emès 
per Ariadna Villegas Torras, gerent de DinàmiG. 
 
Codi CPV: 79953000-0 Serveis d’organització de festivals 
 
 
El festival NOMAD és una proposta itinerant i que pot complementar-se bé amb la 
proposta de Corpus pel seu caràcter més transversal i que inclou gastronomia, artesania 
de proximitat amb artesans locals de cada municipi on es desplaça, música, activitats 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 



 
 
 

familiars amb incís en les infantils i amb un gran incís en la faràndula olotina que es vol 
promocionar. 
 
Atès que es tracta d’un producte que s’ajusta perfectament a les necessitats del 
municipi, i que funciona i té un públic definit. És per aquesta raó que s’ha descartat 
demanar pressupostos a organitzadors d’altres festivals, que no s’ajusten tant a la 
necessitat d’Olot, en no destacar com un actiu important les tradicions i la cultura popular 
del municipi.  
 
És per aquest motiu que es proposa una adjudicació directa per a la contractació 
d’aquest servei, i no es proposa demanar tres pressupostos tal i com seria preceptiu 
d’acord amb les bases del pressupost de l’Ajuntament d’Olot, en tractar-se d’un 
contracte de servei amb valor estimat superior als 6.000 €. 
 
Atès que la necessitat a satisfer s’integra dins les competències de l’Ajuntament d’Olot 
i no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació.  
 
Atès que l’empresa NOMAD FESTIVAL MEDITERRANEO SLU, 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 8/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) 
 
Vista la capacitat d’obrar de l’empresa NOMAD FESTIVAL MEDITERRANEO SLU 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 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de serveis. 
 
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 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. 
 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000399 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat de Promoció de la ciutat,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
 
Primer.- Aprovar l’informe emès en data 15 de maig de 2022, emès per Ariadna Villegas 
Torras, gerent de DinàmiG, en el que es motiven les necessitats de contractar. 
 
Segon.- Adjudicar el contracte menor del servei d’organització del Festival Nomad-Olot 
2022, a favor de l’empresa NOMADFESTIVAL MEDITERRANEO SLU, amb NIF 



 

B66745134 de Sant Quirze del Vallès, Espanya, pel preu de nou mil quatre-cents trenta-
vuit (9.438,00 €) IVA inclòs. 
L’esmentat preu es desglossa en set mil vuit-cents euros (7.800 €) de pressupost net i 
mil sis-cents trenta vuit euros (1.638,00 €) corresponents a l’IVA al tipus del 21%.  
 
Tercer.- L’adjudicació del contracte comporta les següents obligacions per part de 
l’adjudicatari: 

• Organitzar i coordinar de manera integral l’esdeveniment (claus en mà). 
• Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els possibles 

danys ocasionats a terceres persones durant el muntatge, realització i 
desmuntatge del festival. 

• Oferir tota l’àrea infantil de forma gratuïta a la mainada i les famílies durant 
tots els dies del festival. 

• Convocar i seleccionar els expositors: entre 20 i 30 expositors de qualitat, 
fent una proposta a artesans de la comarca. 

• Decorar i encarregar-se de l’escenografia de l’espai. 
• Contractar els tècnics i equips de so necessaris, així com la il·luminació 

dels espais i els electricistes. 
• Programar concerts de manera consensuada amb l’Ajuntament d’Olot, 

essent l’hora de finalització dels nocturns (17 i 18 de juny) com a màxim a 
les 00.30 hores. El 19 de juny el festival finalitzarà a les 23 hores com a 
màxim. 

• Programar animacions i activitats infantils de manera consensuada amb 
l’Ajuntament d’Olot. 

• Posar música en viu de manera consensuada amb l’Ajuntament d’Olot, 
especialment pel que fa al volum (dB). 

• Realitzar una campanya de comunicació en mitjans de referència de la 
població i comarca, tals com premsa escrita, digital, ràdio i xarxes socials. 

• Realitzar la imatge del festival i subministrar tot el material publicitari 
necessari, tals com pòsters, programes... 

• Aportar l’equip tècnic i humà necessari per al bon desenvolupament del festival. 
• Muntar i desmuntar tota l’escenografia Nomad i elements estètics com 

tòtems, senyalèctica, llums, banderoles, barra de fusta... 
• Dotar de seguretat durant les hores en les quals l’esdeveniment està 

tancat al públic. 
• Posar foodtrucks (un màxim de 8) excloent creperies i incorporant alguna 

proposta per a les persones celíaques i vegetarianes. 
• Responsabilitzar-se de la neteja de l’espai durant l’esdeveniment. 

• Tenir l’espai recollit a les 24 hores del 19 de juny per poder netejar l’espai 
amb els serveis de neteja municipals. 
 

Quart.- L’ajuntament d’Olot per la seva part s’obliga a: 

 

• Cedir els espais del Firal (des del passatge del Colon a la font), Firal Petit 
i plaça U d’octubre a l’organització del festival. 

• Proveir electricitat per a l’esdeveniment i fer-se càrrec del quadre elèctric i 
cablejat, a més de les regletes per cobrir-lo. 

• Una escomesa d’aigua potable. 
• Fer difusió de l’esdeveniment pels canals habituals al seu abast dins 



 
 
 

l’àmbit que consideri oportú. 
• Instal·lar lavabos per a ús públic a l’esdeveniment. 

• Responsabilitzar-se de la neteja de l’espai abans i després de l’esdeveniment. 
• Gestionar la seguretat durant les hores que el Nomad està obert al públic 

a través de la policia municipal. 
• Fer-se càrrec dels permisos d’ocupació pública i del pla d’autoprotecció, 

tal com marca la normativa. 
• Aportar les lones de Can Fontfreda i torretes del centre d’Olot amb la 

imatge del festival per fer-ne difusió. 
• Contractar tallers infantils amb proveïdors locals. 

 
 

Cinquè.- Els serveis es portaran a terme durant el període del 17 al 19 de juny de 2022. 
 
Sisè.-   Aprovar i Disposar la despesa per import de 9..438,00 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 22 200 4311 226995  PROMOCIÓ DE LA CIUTAT del Pressupost de 
l’Ajuntament d’Olot  

  
 
Setè.- NOMADFESTIVAL MEDITERRANEO SLU adjuntarà una còpia d’aquest acord a 
la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000399. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2022025367     
 
En relació a l’expedient CPG22022000025 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annexa número 22/019 per un import de 
448.772,58 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 448772.58 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 

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

200220  Despeses 22200  4311 226995 9438 PROMOCIO DE LA CIUTAT 100 001 001 001 000 000 



 

14.1. - APROVACIO PLA INSPECCIÓ IAE (01/06/2022 -31/12/2023) 
 
 
Núm. de referència : X2022023147     
 

En relació a l’expedient d’ofici AE012022000020 relatiu el Pla d’Inspecció (01/06/2022 -
31/12/2023).  
 
Primer.- L’article 116 de la Llei 58/2003, de 17 desembre General Tributària (en 
endavant LGT) i l’article 170.2 del RD 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària 
i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs 
(en endavant RGGI), estableix l’obligació d’elaborar un Pla d’inspecció anual, i l’atribueix 
caràcter reservat, reserva que és necessària a l’objecte de garantir l’eficàcia de 
l’actuació administrativa, tret en el que afecti les directrius generals les quals podran 
publicar-se amb la finalitat de fer públics els criteris bàsics que informen el Pla per tal 
d’aconseguir l’equilibri entre les relacions Administració-administrat i la garantia 
d’imparcialitat de l’administració.  
 
Segon.- L’article 170.1 RGGI estableix que la planificació comprendrà les estratègies i 
objectius generals de les actuacions inspectores i es concretarà en el conjunt de plans i 
programes definits sobre sectors econòmics, àrees d’activitat, operacions i supòsits de 
fet, relacions jurídic-tributàries o altres, conforme als que els òrgans d’inspecció hauran 
de desenvolupar la seva activitat.  
 
Tercer.- L’apartat cinquè de l’esmentat article 170 del RGGI estableix que el Pla o Plans 
parcials d’Inspecció recolliran els programes d’actuació, àmbits prioritaris i directrius que 
serveixin per a seleccionar els obligats tributaris sobre els que hagin d’iniciar-se 
actuacions inspectores. D’altra banda, l’apartat setè indica alhora que, els Plans, els 
mitjans informàtics de tractament de la informació i els demés sistemes de selecció dels 
obligats tributaris que vagin a ser objecte d’actuacions inspectores tindran caràcter 
reservat, no seran objecte de publicitat o de comunicació ni es posaran de manifest als 
obligats tributaris ni a òrgans aliens a l’aplicació dels tributs.  
 
Quart.-  A data d’avui l’anterior Pla d’Inspecció de l’IAE ( 01/01/2020 – 31/12/2021) ha 
quedat majorment complimentat, pel que fa a les activitats més rellevants. 
 
Del Pla d’Inspecció del ’IAE manca la inspecció de les activitats següents:  
 

NIF Subjecte passiu domicili tributari 

B17866286 BRICO PRACTIC SL cra. de la Canya, 171 

B17574898 EMBOTITS MASO OLOT, SL av. Antoni Gaudí, 11 

A17045766 OLOTINOX SA 
c. Baró de Coubertin,  6 

c. Baró de Coubertin, 
13 

B63458673 PETARDS BCM SL av. Sant Jordi, 281 

B61461794 SERFIN 2000 SL c. França, 130 

B64704356 TESIFRESC SL c. Ignasi Buxó, 18 



 
 
 

 
Revisades de nou aquestes activitats conjuntament per part de l’Ajuntament i Xaloc, s’ha 
constatat:  
 

Subjecte passiu  

PETARDS BCM SL Activitat puntual poc rellevant -venta de petards 

SERFIN 2000 SL 
Activitat poc rellevant – unitat subministrament 
gasoil 

TESIFRESC SL 
Activitat poc rellevant i actualment ja tancada – 
càrnia petita 

 

BRICO PRACTIC SL 
Correspon inspeccionar. (s’incorporarà al nou Pla 
d’Inspecció que ara es sotmet a aprovació) 

  

EMBOTITS MASO OLOT, SL 
Correspon inspeccionar. (s’incorporarà al nou Pla 
d’Inspecció que ara es sotmet a aprovació) 

  

OLOTINOX SA 
Correspon inspeccionar. (s’incorporarà al nou Pla 
d’Inspecció que ara es sotmet a aprovació) 

 
 
Cinquè.- Vista la necessitat de continuar en la inspecció de les diferents activitats a la 
ciutat i en especial: 
 

➢ Empreses de fabricació que no tenen degudament regularitzats KW i superfície. 
➢ Empreses de fabricació amb facturació que excedeix del milió d’euros i no 

tributen. 
 

➢ Majoristes, minoristes i empreses de serveis d’àmbit provincial o estatal amb 
altes cursades als diferents municipis menys a la ciutat d’Olot. 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d' 
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Únic: APROVAR el Pla d’inspecció per el període de l’IAE (01-06-2022 a 31-12-20231 
en els termes següents:  
 
Primer.- D’acord amb el que disposa l’article 141 de la LGT, la funció de la inspecció 
tributària va dirigida al descobriment de supòsits de fet de les obligacions tributàries que 
siguin ignorades per l’Administració, a la comprovació de la veracitat i exactitud de les 
declaracions presentades pels obligats tributaris i a la comprovació de valors d’elements 
determinants del fet imposable.  
 
 
Segon.- El present pla d’inspecció determina els programes d’actuació i criteris que 
serveixen de base per a la selecció dels obligats respecte al que s’iniciaran actuacions 
inspectores durant el període ( 01/06/2022 – 31/12/2023) . 
 



 

Els tipus d’actuacions i programes que es contemplen en aquest pla s’estructuren en el 
següent blocs:  
 

Impost sobre activitats econòmiques  
 
➢ Evolució de l'import de la xifra net de negocis: S’ha procedit a la recerca 

d’empreses les quals no hagin vist disminuït la seva facturació, o en cas de que 
s’hagi disminuït, aquesta no hagi estat substancial. Aquest criteri permet 
descartar aquelles empreses que en virtut d’aquesta xifra de negocis, de 
conformitat amb el que disposa l’article 82.1 c) del TRLHL, han tingut algun 
exercici exempt de l’impost. Així mateix, aquest criteri permet l’aplicació del 
principi de capacitat econòmica establert a l’art. 3 de la LGT.  

 
➢ Actualització i comprovació de la matrícula de l’impost: Recerca d’empreses que 

realitzen activitat econòmica i que no consten a la matrícula de l’impost o que hi 
consten però no han presentat variació d’elements tributaris des de l’inici de 
l’activitat.  

 
➢ Comprovació d’elements Tributaris: Empreses que declaren un nombre baix 

d’elements tributaris d’acord amb l’activitat que realitzen i discrepàncies entre els 
elements tributaris declarats i els projectes tècnic presentats.  

 
➢ Grup d’empreses: A les empreses seleccionades indicades caldrà afegir 

aquelles empreses que en el marc de la inspecció es detecti que formen un grup 
de societats amb aquestes i no estan tributant per l’IAE com a tals.  

 
 
Tercer.- D’acord amb els principis rectors de l’ordenació i aplicació del sistema tributari, 
el principi de territorialitat emprat en la selecció de les empreses incloses en aquest Pla 
d’inspecció respon a una manifestació concreta del principi de generalitat. 
 
 
Quart.- La documentació analitzada per a la selecció d’empreses contingudes al pla 
d’inspecció ha sigut la següent:  
 

➢ Fitxes censals de l’AEAT de les empreses donades d'alta, de les quals s’ha fet 
una comparativa per epígraf dels elements tributaris declarats.  

 
➢ S’ha comprovat l’element superfície al cadastre en contraposició al que la fitxa 

censal indicada.  
 

➢ Projectes tècnics d’activitats presentats per les empreses.  
 

➢ Informació facilitada per les pròpies empreses en les seves pàgines web 
 

➢ Informació facilitada per Sigma relativa a la inspecció d’escombraries 
empresarials 

 
 



 
 
 

Cinquè.- La durada del Pla d’inspecció serà fins el 31/12/2023. 
 
 
Sisè.- Relació de subjectes passius seleccionats IAE : 
 

NIF Subjecte passiu domicili tributari 

B17866286 BRICO PRACTIC SL cra. de la Canya, 171 

B17574898 EMBOTITS MASO OLOT, SL av. Antoni Gaudí, 11 

A17045766 OLOTINOX SA 
c. Baró de Coubertin,  6 

c. Baró de Coubertin, 13 

B17039132 FERROS AGUSTÍ 1876 SL c. Compositor Pep Ventura, 71 

A17080532 OLOT MEATS SA Av. Europa, 8 

A17007477 
FORRADOS Y ACABADOS MODERNOS 
PARES SA 

c. Compositor Pedrell, 40 

A17054685 CARNICAS J. SITJÀ, SA Av. Antoni Gaudí. 16 

A17476409 KRODE SA c. Compositor Pep Ventura, 58 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
15.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIÓNS TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC PER 

EMPRESES SUBMINISTRADORES 1R TRIMESTRE 2022 
 
Núm. de referència : X2022024571     
 
En relació a l’expedient IG192022000007, 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 les liquidacions del 1r trimestre del 2022 de la taxa per ocupació del 
domini públic local per a les empreses explotadores de serveis, de conformitat amb el 
que disposa l’article 24-1-c- del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la lli Reguladora de les Hisendes Locals, que importen les quantitats que 
es detallen: 
 
LIQUIDACIONS OSL-2022: 
 
• Gas 

.................................................................................................................46.027,62 € 

• Telefonia (llevat de TELEFONICA DE ESPAÑA) ...................................  3.434,26 € 

• Electricitat ............................................................................................ 163.667,68 € 

 

 

TOTAL:                                                                                               213.129,56 € 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

16.1. - APROVAR LIQUIDACIÓ I ESTAT DE COMPTES CORRESPONENT AL 1R 
TRIMESTRE DE 2022 

 
Núm. de referència : X2022024967     
 
En relació a l’expedient IG192022000010 a nom de SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS 
DE BARCELONA SAU amb NIF A08000234 corresponent a la liquidació del servei 
d’aigua i clavegueram del 1r. trimestre de 2022 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 l’import liquidat en concepte de cànon a ingressar pel subministrament 
d’aigua potable 1r. trimestre 2022: 79.437,82 €. 
 
Segon: Aprovar l’excedent de tarifes d’aigua 1r. trimestre 2022 (a favor de SOCIEDAD 
GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SAU):  17.052,94 €. 
 
Tercer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de taxa clavegueram 1r. trimestre 2022: 
63.340,77 €. 
 
Quart.- Aprovar l’import liquidat en concepte de drets de connexió període 2022/01: 
4.926,04€. 
 
Cinquè.- Aprovar el cost de les taxes de la Generalitat “ CIH “ i “ C. A. “ en concepte 
d’edificis municipals, corresponents al període 2022/01: 10.037,40 €. 
 
Sisè.- Aprovar l’import de 0,00 € corresponent al cost a suportar pel període 4t trimestre 
2021 per l’Ajuntament d’Olot, amb càrrec al Fons Social de Solidaritat creat entre SOREA 
SA (50%) i el mateix Ajuntament (50%). 
 
L’esmentat Fons, així com el Protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica 
i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament d’Olot i SOREA, SA va ser aprovat per 
Decret d’Alcaldia de data 27/11/2015 i ratificat per acord de Junta de Govern de data 
03/12/2015. 
 

 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
17.1. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 

 

Núm. de referència : X2022023365     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 16/17, i per import principal de 534,54 euros, 
 



 
 
 

Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

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

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

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

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C MESTRE TOLDRÀ, 1   3 3 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
16/17.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble MADRID RMBS IV FDO TITUL ACTIVOS 
per tal que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i 
comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 
de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   534,54 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 



 

a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 

nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 16/17 
núm. del rebut   16IB21579/17IB22619 
exercici(s)    16/17 
referència cadastral  9412413DG5791S025WZ 
adreça finca   C MESTRE TOLDRÀ, 1   3 3 
valor cadastral   18:33426,23 
import per principal  534,54 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1129/405/86/16609 
data transmissió 13/09/2017 
comprador a qui es deriva MADRID RMBS IV FDO TITUL ACTIVOS 
NIF comprador  V85295087 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.2. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2022023371     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 2016-2a part, i per import principal de 116,77 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

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

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

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 



 
 
 

afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C BOLOS, 16  2  1 al pagament dels 
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 2016-2a part.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del nominal 
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu 
dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es 
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, 
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   116,77 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 

nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 2016-2a part 
núm. del rebut   2016ib20386/02 
exercici(s)    2016-2a part 



 

referència cadastral  7403409DG5770S008KI 
adreça finca   C BOLOS, 16  2  1 
valor cadastral   18:39685,31 
import per principal  116,77 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1237/463/101/7208 
data transmissió 24/11/2015 

comprador a qui es deriva **** 
NIF comprador  **** 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.3. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 

Núm. de referència : X2022023376     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 2019, i per import principal de 649,50 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

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

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

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

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

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

 



 
 
 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV PERÚ,  20  3r  2a al pagament 
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 2019.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del nominal 
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu 
dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es 
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, 
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   649,50 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 

nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 2019 
núm. del rebut   2019IB21618 
exercici(s)    2019 
referència cadastral  7293806DG5679S011HK 
adreça finca   AV PERÚ,  20  3r  2a 
valor cadastral   21:75690,01 
import per principal  649,50 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1518/622/24/23155 
data transmissió 08/01/2019 

comprador a qui es deriva **** 
NIF comprador  **** 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 
 



 

17.4. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2022023378     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19, i per import principal de 129,09 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

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

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

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

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. **** , ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça P. PINTOR GOYA, 5  -2   17 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
17/18/19.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del nominal 
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu 
dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es 



 
 
 

dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, 
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   129,09 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 

nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19 
núm. del rebut   17IB1198818IB11905/19IB11917 
exercici(s)    17/18/19 
referència cadastral  8096211DG5689N005TA 
adreça finca   P. PINTOR GOYA, 5  -2   17 
valor cadastral   21:5169,24 
import per principal  129,09 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1715/740/93/19139 
data transmissió 04/02/2021 

comprador a qui es deriva **** 
NIF comprador  **** 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.5. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2022023386     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19, i per import principal de 129,09 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

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



 

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

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

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça P. PINTOR GOYA, 5  -2  18 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
17/18/19.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del nominal 
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu 
dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es 
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, 
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   129,09 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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



 
 
 

dia hàbil immediatament posterior. 
 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 

nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19 
núm. del rebut   17IB11987/18IB11904/19IB11916 
exercici(s)    17/18/19 
referència cadastral  8096211DG5689N006YS 
adreça finca   P. PINTOR GOYA, 5  -2  18 
valor cadastral   21:5169,24 
import per principal  129,09 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1715/740/196/19140 
data transmissió 04/02/2021 

comprador a qui es deriva **** 
NIF comprador  **** 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

17.6. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2022023393     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19, i per import principal de 1.762,35 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

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

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

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

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 



 

subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV SANT JORDI, 168  4t  2n al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
17/18/19.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del nominal 
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu 
dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es 
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, 
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   1.762,35 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 

nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19 
núm. del rebut   17IB11986/18IB11903/19IB11918 
exercici(s)    17/18/19 
referència cadastral  8096211DG5689N046AJ 
adreça finca   AV SANT JORDI, 168  4t  2n 
valor cadastral   21:70570,17 
import per principal  1762,35 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1925/854/225/19180 
data transmissió 04/02/2021 



 
 
 

comprador a qui es deriva **** 
NIF comprador  **** 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.7. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI 
 
Núm. de referència : X2022023400     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 16/17/18/19, i per import principal de 1.530,79 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

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

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

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

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

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C. ALFORJA, 15 al pagament dels 
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 16/17/18/19.  



 

 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del nominal 
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu 
dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es 
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, 
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   1.530,79 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

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

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

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 

nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 16/17/18/19 
núm. del rebut   16IB2057/17IB2168/18IB2120/19IB2042 
exercici(s)    16/17/18/19 
referència cadastral  6505509DG5760N001RS 
adreça finca   C. ALFORJA, 15 
valor cadastral   21:46431,44 
import per principal  1530,79 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1013/336/29/14023 
data transmissió 15/03/2019 

comprador a qui es deriva **** 
NIF comprador  **** 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

18.1. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
PREVENTIU-NORMATIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE 

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I LA SENYALITZACIÓ D’EMERGÈNCIA DELS 
EDIFICIS MUNICIPALS 

 
 

Núm. de referència : X2020028875     
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local de data 10 de desembre de 2020 va acordar adjudicar el 
servei manteniment preventiu-normatiu i correctiu de les instal·lacions de protecció 
contra incendis i la senyalització d’emergència dels edificis municipals, a favor de 
l’empresa PACISA FIRE SERVICE SL, amb NIF B87317228. 
 
La durada del contracte es va establir en dos anys, amb la possibilitat de dues 
pròrrogues d’un any cadascuna. El contracte es va formalitzar amb efectes a 1 de gener 
de 2021. 
 
Vist que la clàusula 36 del plec de clàusules administratives particulars de la licitació 
preveia la possibilitat de modificar el contracte per un import màxim del 20% del preu, i 
entre les causes de modificació preveia l’ampliació de centres. 
 
Vist l’informe NI022022001002 emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, en relació a la 
necessitat de modificar el contracte de manteniment preventiu-normatiu i correctiu de 
les instal·lacions de protecció contra incendis i la senyalització d’emergència dels edificis 
municipals, per ampliació amb l’Oficina de Turisme. 
 
Fonaments legals 
 
Pel que fa a la modificació del contracte, el plec de clàusules administratives particulars 
de la licitació preveia en la clàusula 36 que el contracte es podria modificar, de 
conformitat amb els termes establerts a l’article 204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (LCSP), per un import màxim del 20% del preu del 
contracte, pels següents motius: 
 

- Ampliacions o reduccions de centres o instal·lacions contra incendis a determinar 
segons la demanda de necessitats dels centres i dependències municipals.  

- Implementacions de noves actuacions de manteniment (canvi de les freqüències 
o dels sistemes organitzatius, increment de les avaries dels equips, ....) a 
realitzar. 

 
Vist l’expedient administratiu CCS12020000029 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar la modificació del contracte del servei de manteniment preventiu-
normatiu i correctiu de les instal·lacions de protecció contra incendis i la senyalització 



 

d’emergència dels edificis municipals, adjudicat a PACISA FIRE SERVICE SL, amb NIF 
B87317228, ampliant-lo amb l’Oficina de Turisme. 
 

 
 
Segon.- Establir que aquesta ampliació de centres no implica cap cost addicional per a 
l’any 2022, d’acord amb l’informe del responsable del contracte. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.2. - SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECIÓ D'OBRES I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, REFERENTS A LA INTERVENCIÓ 

URBANÍSTICA DE REFORMA DE LA PLAÇA DE SANT MIQUEL 
 
Núm. de referència : X2022023013     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de redacció del projecte, direcció 
d’obres i coordinació de seguretat i salut, referents a la intervenció urbanística de 
reforma de la plaça Sant Miquel,  com es desprèn de l’informe de data 2 de maig de 
2022,  emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot. 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de 
redacció del projecte, direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut, referents a la 
intervenció urbanística de reforma de la plaça Sant Miquel: 

-“Eduard Callís Freixas i Guillem Moliner Milhau” 

-“Jordi Moret Vayreda” 

-“Labaula arquitectes SCCLP” 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de 
l’àrea de Territori d’aquest Ajuntament en data, 16 de maig de 2022, les tres ofertes 
sol·licitades s’han presentat dins del termini establert a l’efecte, i la la millor proposta és 
la presentada per  EDUARD CALLÍS FREIXAS i GUILLEM MOLINER MILHAU,  per 
ésser l’oferta més econòmica amb un import igual de la licitació.  



 
 
 

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

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar dels  arquitectes EDUARD CALLÍS FREIXAS i GUILLEM 
MOLINER MILHAU i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària 
per realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000373 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

 

Primer.-  Aprovar l’informe núm. NI022022000897  emès per Sr. Ramon Prat Molas, 
cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot de data2 de maig de 2022,  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 dels  arquitectes EDUARD CALLÍS FREIXAS  amb DNI núm. **** i GUILLEM  
MOLINER MILHAU amb DNI núm. ****, el contracte menor del servei de redacció del 
projecte, direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut, referents a la intervenció 
urbanística de reforma de la plaça Sant Miquel;  pel preu de quinze mil seixanta-quatre 
euros amb cinquanta cèntims (15.064,50 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en dotze mil quatre-cents cinquanta euros (12.450 €) de 
pressupost net i dos mil sis-cents catorze euros amb cinquanta cèntims (2.614,50 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21% 
 
Tercer.-El termini parcial de redacció del projecte objecte del contracte s’estableix 
en 10 setmanes.  



 

El termini parcial d’execució del contracte de serveis de direcció d’obra i de 
coordinació de seguretat i salut s’iniciarà amb l’acta de comprovació del replanteig, 
l’aprovació del pla de seguretat i salut i l’aprovació del pla de control de qualitat. 
Compren tot el termini de construcció efectiva de les obres, estimat en 3 mesos, en el 
qual es realitzarà el seguiment i control de l’execució de les obres al projecte i de l’ajust 
a la realitat física del terreny, i es presentaran les certificacions d’obra mensuals. 
Finalitzarà quan s’hagi presentat a l’Ajuntament la darrera certificació d’obra que 
completi l’import de la valoració final de l’obra executada, el certificat final d’obra, l’acta 
de recepció de les obres i l’informe d’aprovació dels plànols finals d’obra ‘as built’ que 
forma part de les obligacions del contractista. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de  15.064,50 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida  núm. 22.151.1512.61911 “actuacions barri Sant Miquel” del 
Pressupost municipal 
 

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

200220  Despeses 22140  1512 61911 7532.25 ACTUACIONS BARRI SANT MIQUEL PIAM 
(PR22) 

100 001 001 001 000   000 

200220  Despeses 22140  1512 61911 7532.25 ACTUACIONS BARRI SANT MIQUEL PIAM 
(PR22) 

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 
CC012022000373. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a : “Eduard Callís Freixes i Guillem Moliner Milhau” ; 
“Jordi Moret Vayreda” i “Labaula arquitectes scclp”.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
18.3. - SERVEI RELATIU A L'ELABORACIÓ DE DOCUMENTS NECESSARIS PER 

CONCÓRRER EN EL PROGRAMA D'AJUT A LES ACTUACIONS DE 
REHABILITACIÓ EN L'ÀMBIT DELS BARRIS 

 
Núm. de referència : X2022024476     
 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el  servei per l’elaboració de documents 
necessaris per concórrer en el Programa d’ajut a les actuacions de rehabilitació den 
l’àmbit dels barris ,  com es desprèn de l’informe de data  10 de maig de 2022,  emès 
per la Sra. Marta Monell Rocha, tècnica de l’Oficina  Local d’Habitatge. 



 
 
 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei per 
l’elaboració de documents necessaris per concórrer en el Programa d’ajut a les 
actuacions de rehabilitació den l’àmbit dels barris: 

-“Taller d’Arquitectura i Territori, SLP” 

-“Raons Públiques, SCCL” 

-“Celobert Arquitectura Enginyeria i Urbanisme, SCCL” 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès per la Sra. Marta Monell Rocha, tècnica 
de l’Oficina Local d’Habitatge en data 17 de maig de 2022, s’ha presentat una única 
oferta subscrita per l’empresa CELOBERT ARQUITECTURA ENGINYERIA I 
URBANISME SCCL, la qual s’informa favorablement per haver presentat l’oferta 
ajustada al preu de licitació.  

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  CELOBERT ARQUITECTURA 
ENGINYERIA I URBANISME SCCL i atès que aquesta compta amb l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000389 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 per  Sra. Marta Monell Rocha, tècnica de l’Oficina  
Local d’Habitatge  de data 17 de maig de 2022, 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 CELOBERT ARQUITECTURA ENGINYERIA I URBANISME SCCL 
, amb NIF núm. F6538717-7, el contracte menor de servei per l’elaboració de 
documents necessaris per concórrer en el Programa d’ajut a les actuacions de 
rehabilitació den l’àmbit dels barris ; pel preu de  dotze mil cent euros (12.100 €), IVA 
inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en deu mil euros (10.000 €) de pressupost net i dos mil 
cent euros (2.100 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà d’un mes, a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 12.100€, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida núm. 22.143.1521.227992 “prestació serveis habitatge” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 22143  1521 227992 12100 PRESTACIO SERVEIS HABITATGE 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 
CC012022000389. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa “Celobert Arquitectura Enginyeria i 
Urbanisme,SCCL”.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
18.4. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 
(GASOIL TIPUS C) PER CALEFACCIÓ DELS EQUIPAMENTS I AIGUA CALENTA 

SANITÀRIA PELS EDIFICIS MUNICIPALS. 
 
Núm. de referència : X2021057758     
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local de data 25  de novembre de 2021 va acordar adjudicar el 
subministrament combustible gasoil tipus C per calefacció dels equipaments i aigua 



 
 
 

calenta sanitària pels edificis municipals, a l’empresa Carburants Taravaus, SL  amb 
NIF: B17292426. 
 

El contracte es va formalitzar amb efectes a 1 d’abril de 2022.  El contracte te una durada 
d’un any, amb possibilitat d’una pròrroga per un any més.  
 
Vist l’informe NI022022000991 emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, en què informa de 
la necessitat de modificar el contracte per circumstàncies imprevisibles degut a 
l’increment exagerat dels preus del carburant del subministrament combustible gasoil 
tipus C per calefacció dels equipaments i aigua calenta sanitària pels edificis municipals 
de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vista la necessitat de modificar el contracte per tal de fer front a l’increment desmesurat 
de preus i segons la clàusula 39 del plec de clàusules administratives particulars de la 
licitació preveu que les causes de modificació no previstes segueixin l’article 205 de la 
LCSP. 
 
Fonaments legals 
 
L’article 205 de la LCSP inclou les modificacions de contracte que no preveu el plec de 
clàusules administratives particulars: prestacions addicionals, circumstàncies 
imprevisibles i modificacions no substancials en els termes següents: 
 
Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació 
del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents: 
 

1r. Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una Administració 
diligent no hauria pogut preveure. 

2n. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
3r. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 

excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de 
conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 

 
Pel que fa al reajustament de garanties per variació del preu del contracte com a 
conseqüència d’una modificació, l’article 109.3 de la LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu CCS12021000075 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar la modificació del contracte de subministrament combustible gasoil 
tipus C per calefacció dels equipaments i aigua calenta sanitària pels edificis municipals 
de l’Ajuntament d’Olot, adjudicat a l’empresa CARBURANTS TARAVAUS, SL , amb NIF 
B17292426, amb efectes a 1 de maig de 2022, ampliant la partida corresponents als 
Edificis de la Corporació. 
 



 

Segon.- L’increment de despesa prevista en la modificació del contracte anirà a càrrec 
de la partida:22 144   920   221031 GASOIL EDIFICIS CORPORACIO per l’import 
corresponent a l’exercici 2022. 
 
Tercer.- El cost anual total d’aquesta modificació serà de sis mil euros (6.000,00 €)  IVA 
inclòs, desglossat en: 
 

- Import 2022:  5.000,00 € (desglossat en 4.132,23 €  més 867,77 € d’IVA al 21%). 
- Import 2023: 1.000,00 € (desglossat en 826,45 €  més 173,55 € d’IVA al 21%). 
 

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

200220  Despeses 22144  920  221031 5000 GASOIL EDIFICIS CORPORACIO 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 1000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- L’increment total del contracte dels Edificis de la Corporació és de 6.000 € (Iva 
Inclòs) i representa un 5,47%  del pressupost base de licitació. 
 
Cinquè.- REQUERIR a l’adjudicatària del contracte subministrament combustible gasoil 
tipus C per calefacció dels equipaments i aigua calenta sanitària pels edificis municipals 
de l’Ajuntament d’Olot, CARBURANTS TARAVAUS, SL , amb NIF B17292426, per tal 
que en el termini màxim  de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació del 
present acord, formalitzi la modificació del contracte, prèvia ampliació de la garantia 
definitiva per import de 247,93 €, corresponent al 5% de l’import de la modificació sense 
IVA. 

 
L’ingrés de la garantia definitiva podrà fer-se mitjançant transferència bancària al compte 
corrent núm. ES31 2100 0008 2502 0050 0013, fent constar que correspon a la 
“Garantia definitiva modif. de contracte Subministrament de combustible gasoil tipus C 
per calefacció dels equipaments I aigua calenta sanitària pels edificis municipals“, 
Expedient CCS12021000075”. El justificant de l’ingrés s’adjuntarà a la instància 
electrònica 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

18.5. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE 
CONSUMIBLES HIGIÈNICS ALS CENTRES MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2021035880     
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2021 va acordar adjudicar el 
subministrament de consumibles higiènics als centres municipals d’Olot a l’empresa 
LINDAMER, SL amb NIF: B17016718, amb la següent previsió de despesa màxima: 
 

Partida Import 

2022 144 323 212001 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (ALTRES)  4.024,56 € 

2022  144 333 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (ALTRES)  3.767,52 € 



 
 
 

2022  144 342 212001 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 
(ALTRES)  7.336,30 € 

2022 
1  144 920 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO (ALTRES)  1.603,96€   

 16.732,34 € 

 
 
La durada del contracte es va establir en un any amb possibilitat d’un any de pròrroga, i 
es va formalitzar amb efectes a 1 de gener de 2022. 
 
Vist que la clàusula 31 del plec de clàusules administratives particulars de la licitació 
preveia la possibilitat de modificar el contracte per un import màxim del 20% del 
pressupost base de licitació , IVA exclòs, per increment de centres a subministrar els 
productes higiènics. 

 
Vist l’informe NI022022000993 emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot i responsable del contracte, en relació a la 
modificació del contracte del subministrament de consumibles higiènics als centres 
municipals, per la incorporació d’un nou centre  “Espai Cràter” i  increment de la despesa 
prevista per a l’any 2022. 
 
Fonaments legals 
 
Pel que fa a la modificació del contracte, el plec de clàusules administratives particulars 
de la licitació preveia en la clàusula 31 que el contracte es podria modificar, de 
conformitat amb els termes establerts a l’article 204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (LCSP), per un import màxim del 20% del pressupost 
base de licitació (13.828,38 €) , pels següents motius: 
 

- Per augment i/o freqüència d’usuaris en un mateix centre . 
- Per increment de centres a subministrar. 

 
Pel que fa al reajustament de garanties per variació del preu del contracte com a 
conseqüència d’una modificació, l’article 109.3 de la LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu CCS12021000056 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar la modificació del contracte dels subministrament de consumibles 
higiènics als centres municipals , adjudicat a l’empresa  LINDAMER, SL ,  a m b  NIF 
B17016718, amb efectes a 1 de maig de 2022, ampliant-lo amb el servei de 
subministrament de consumibles higiènics al nou edifici museístic municipal “Espai 
Cràter”. 
 
 
Segon.- La despesa prevista Maig – Desembre  2022, és de mil euros (1.000,00 € ) IVA 
inclòs, desglossat en 826,45 € de base imposable i 173,55 € d’IVA calculat al 21 %, que 
es pagaran amb càrrec a la partida que s’indica a continuació:   2022 800 333 212001  



 

 
 
 

PARTIDA 

COST 2022 
8 mesos 
(IVA inclòs) 

Manteniment  Espai Cràter 1.000,00 € 

 
 

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

200220  Despeses 22800  333  212001 1000 MANTENIMENT ESPAI CRATER 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer:- Vist que es tracta d’un Procediment Obert simplificat abreujat no correspon la 
regularització de la garantia definitiva. 
 
Quart.- REQUERIR a l’adjudicatària del contracte del servei de subministrament de 
consumibles higiènics als centres municipals d’Olot, LINDAMER , SL amb CIF núm. 
B17016718, per tal que en el termini màxim de 3 dies des de la recepció de la notificació 
formalitzi l’acceptació de la modificació del contracte segons model Annex V del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
18.6. - REVISIÓ PREU DE L'ARRENDAMENT D'UNA NAU INDUSTRIAL PER PART 

DE L'AJUNTAMENT D'OLOT AMB DESTÍ A MAGATZEM DE LES ENTITATS 
CULTURALS D'OLOT. ANY 2022 

 

Núm. de referència : X2016003952     

 
La Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2016, va adjudicar al Sr. Sebastià Cros 
Tubert i la Sra. Carme Nogué Costa l’arrendament d’una nau industrial ubicada al carrer 
Terrassa, núm. 5 amb destí a magatzem de les Entitats Culturals d’Olot, amb una durada 
de 10 anys, amb efectes del dia 16 de maig de 2016 per un import de 1.800 €/mes + 
Iva.  
 
La Junta de Govern Local de data 20 de setembre de 2018 va aprovar el canvi de nom 
de l’arrendament a favor de la comunitat de béns “Casamitjana Cros, CB” amb NIF 
E55329882.  
D’acord amb el que estableix en la clàusula 11 del PCAP que regula l’arrendament 
esmentat, el preu es revisarà anualment d’acord amb l’PC i no pot superar el 85% de 
valoració experimentada per l’índex adoptat.  
 
Atès que l’IPC a abril de 2022 es fixa en 8,3%, la revisió de preus a aplicar és del 7,06%.  
 
En relació a l’expedient CCS12016000004 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Actualitzar, amb efectes del dia 16 de maig de 2022, el preu mensual de 
l’arrendament d’una nau industrial ubicada al carrer Terrassa, núm. 5 per a la seva 



 
 
 

utilització com a magatzem de les Entitats Culturals d’Olot, la propietat de la qual és de 
la Comunitat de Béns “CASAMITJANA CROS , CB” amb NIF E55329882. 
  
SEGON.- Fixar en  DOS MIL CINQUANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS 
(2051,18 €) + IVA , el preu mensual de l’arrendament.  
 
TERCER.- Aprovar i disposar la despesa corresponent als mesos de juny a desembre 
de 2022, i regularització 16 a 31 de maig de 2022, per un import de DISSET MIL 
QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS 
(17.455,33 €) amb càrrec a la partida núm. 22.130.920.202000 “lloguers” del Pressupost 
Municipal.  
 
Aquest import es desglossa en: 
- mesos de juny a desembre de 2022: catorze mil tres-cents cinquanta-vuit euros amb 
vint-i-sis cèntims (14.358,26 €) d’import base més  tres mil quinze euros amb vint-i-
quatre cèntims (3.015,24 €) d’IVA calculat al 21% 
-regularització preu del 16 al 31 de maig : seixanta-set euros amb seixanta-tres cèntims 
(67,63 €) d’import base, més catorze euros amb vint cèntims (14,20 €) d’Iva calculat al 
21%. 
 
 

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

200220  Despeses 22130  920  202000 17455.33 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 

 
QUART.- “Casamitjana Cros, CB” presentarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut mensual 
corresponent.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

18.7. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT DE PART DE LES INSTAL·LACIONS DE 
PISCIFACTORIA DEL MOLÍ DE LES FONTS. ANY 2022 

 
 

Núm. de referència : X2022025314     
 
En data 6 de maig de 2004 es va signar el contracte subscrit entre aquest Ajuntament i 
la Sra. Montserrat Mas Hostench, d’arrendament de part de les instal·lacions de 
piscifactoria del Molí de les Fonts per a la seva utilització coma viver d’espècies com els 
crancs de riu, i per un termini de 5 anys amb efectes del dia 1 de maig de 2004.  
 
La Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2008 va ampliar el contracte esmentat i 
va fixar el termini fins a 30 d’abril de 2015.  
 
La Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2015 va prorrogar el contracte per un 
termini de 10 anys amb efectes del dia 1 de maig de 2015.  
 



 

D’acord amb el contracte, la renda s’ha d’actualitzar anualment d’acord amb l’IPC, el 
qual a abril de 2022 es fixa en un 8,3%. 
  
I vist l’expedient administratiu núm: CC012022000400 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Actualitzar, amb efectes del dia 1 de maig de 2022, el preu del contracte 
d’arrendament de part de les instal·lacions de la piscifactoria del “Molí de Les Fonts” per 
a la seva utilització com a viver d’espècies com els crans de riu; la propietat de la qual 

és la Sra. MONTSERRAT MAS HOSTENCH amb NIF: **** 
 
Segon.- Fixar el preu de l’arrendament en MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS 
AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (1.734,39 €)SEMESTRES + IVA. (1  de juliol de 2022 a 
30 de juny de 2023). 
  
TERCER.- Aprovar i disposar la despesa per a l’any  2022 en  dos mil  cent cinquanta-
dos euros amb vint-i-dos cèntims (2.152,22 €) (IVA inclòs).  
L’esmentada quantitat es desglossa en: 
-mesos de juliol a desembre de 2022: dos mil set-cents trenta-quatre euros amb trenta 
cèntims (1.734,39 €) de preu base i tres-cents seixanta-quatre euros amb  vint-i-cos 
cèntims (364,22 €) d’IVA calculat al tipus del 21%.  
-regularització mesos de maig i juny: quaranta-quatre euros amb trenta cèntims (44,30 
€) de base i nou euros amb trenta-un cèntims (9,31 €) d’IVA calculat al 21%. 
  
L’ementada quantitat, 2.152,22€, es pagarà amb càrrec a la partida núm. 
22.130.920.202000 “lloguers” 
 

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

200220  Despeses 22130  920  202000 2152.22 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 

 

 
Tercer.- MONTSERRAT MAS HOSTENCH presentarà a ‘Ajuntament el rebut 
corresponent. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

18.8. - DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA SERVEI DE REALITZACIÓ 
D'UN ESTUDI PER A LA REHABILITACIÓ, LA CAPTACIÓ I MOBILITZACIÓ 

D'HABITATGES I LOCALS ALS NUCLI ANTIC D'OLOT 
 

Núm. de referència : X2018036196     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 7 de març de 2019 va adjudicar el 
servei de realització d’un estudi per a la rehabilitació, la captació i mobilització 
d’habitatge i locals la Nucli antic d’Olot, a favor de l’empresa “Celobert  Arquitectura , 
Enginyeria i Urbanisme SCCL”  amb NIF núm. F65387177; per un import de 31.929,73 
€ (IVA inclòs). 



 
 
 

 
Per tal de garantir la correcte execució del contracte l’empresa “Celobert Arquitectura, 
Enginyeria i Urbanisme SCCL” va dipositar una fiança definitiva per import de 600 € ( 
amb número d’identificació 19FMA600028). 
 
Vist l’informe núm. NI022022001029 emès per la Sra. Marta Monell Rocha, tècnica de 
l’Oficina Local d’Habitatge, en data 16 de maig de 2022, favorable al retorn de la garantia 
esmentada.  
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12018000027 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
  
PROCEDIR al retorn de la garantia definitiva d’import sis-cents euros (600€) dipositada 
en data 5 d’abril de 2019 (número d’identificació 19FMA600028) per l’empresa 
CELOBERT ARQUITECTURA, ENGINYERIA I URBANISME SCCL, amb NIF 
F65387177; per tal de garantir el servei de realització d’un estudi per a la rehabilitació, 
la captació i mobilització d’habitatge i locals la Nucli antic d’Olot 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
18.9. - DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DELS SERVEIS DE REDACCIÓ 

DEL PLA DE COMUNICACIÓ I EL DISSENY DE LA PÀGINA WEB PER AL 
PROJECTE ESPAI CRÀTER (LOTS 1 i 2) 

 
Núm. de referència : X2021036005     

 
 La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 2 de desembre de 2021 
va acordar adjudicar els lots 1 i 2 (Lot 1: Pla de comunicació i Lot 2: Disseny i 
desenvolupament de la pàgina web) dels serveis de redacció del Pla de Comunicació i 
el disseny de la pàgina web per al projecte Espai Cràter, a la UTE WE ARE 
MORTENSEN – 1TO1 COSMICA, amb NIF U67807842, pel preu de 26.892,25 € (IVA 
inclòs), que es desglossa en 10.890 € (IVA inclòs) del Lot 1 i 16.002,25 € (IVA inclòs) 
del Lot 2. 
 
Per tal de garantir la correcte execució del contracte, en data 1 de desembre de 2021 
l’empresa UTE WE ARE MORTENSEN – 1TO1 COSMICA, va ingressar la garantia 
definitiva d’import de 1.111,25 € (450 € del lot 1 i 661,25 € del lot 2), (amb número 
d’identificació FMA 2021 0000600166). 
 
Atesa la sol·licitud  presentada per l’empresa UTE WE ARE MORTENSEN – 1TO1 
COSMICA, amb NIF U67807842, Registre d’Entrada núm. E2022009412 de data 9 de 
maig de 2022, de devolució de la garantia dipositada. 
 



 

Atès l’informe emès per la Sra. Núria Llop Sellas, tècnica de comunicació de l’Espai 
Cràter en data 16 de maig de 2022, favorable al retorn de la garantia definitiva  
ingressada  per  
redacció del Pla de Comunicació i el disseny de la pàgina web per al projecte Espai 
Cràter, a la UTE WE ARE MORTENSEN – 1TO1 COSMICA, amb NIF U67807842. 
 
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12021000057 i antecedents corresponents,  la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
PROCEDIR  al retorn de la garantia definitiva ingressada per la UTE We are Mortensen 
– 1to1 Cosmica, amb NIF U67807842,  en data 1 de desembre 2021 (núm. identificatiu 
FMA 2021 0000600166), per un import mil cent onze euros amb vint-i-cinc cèntims ( 
1.111,25 €)  per respondre de l’execució del contracte dels serveis de redacció del pla 
de comunicació i el disseny de la pàgina web per al projecte Espai Cràter. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

18.10. - ESPORTS_PROPOSTA DE PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ DEL BAR 
RESTAURANT DELS CAMPS DE FUTBOL DEL MORROT 

Núm. de referència : X2022024349     
 
Antecedents: 
 
La Junta de Govern Local de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, en sessió 
ordinària celebrada el dia 18 d’abril de 2017, va adjudicar a l’empresa Yolanda Pujiula 
Guardiola, la concessió per a l’explotació del bar restaurant situat en els camps del 
Morrot, per un import de tres-cents setanta-cinc euros mensuals ( 375,00€ ). 
 
Atès que la durada de la concessió és de quatre anys a comptar des del dia 1 de maig 
del 2017, el qual pot ser prorrogat d’any en any fins a un màxim de sis. 
 
En relació a l’expedient SP032022000010 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
PROPOSO: 
 
 Únic.- Prorrogar pel termini d’un any la concessió d’ús privatiu del domini públic la 
concessió per a l’explotació del bar restaurant situat en els camps del Morrot, adjudicada 
a l’empresa Yolanda Pujiula Guardiola (****) per acord de la Junta de Govern Local de 
l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, en sessió ordinària celebrada el dia 18 d’abril 
de 2017. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

 
19.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA COBERTURA DEFINITIVA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA 

D'EDUCACIÓ 
 
Núm. de referència: X2022025071     
 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària del 5 de maig de 2022 va 
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2022 
d’estabilització de l’ocupació temporal en compliment del que estableix la Llei 20/2021, 
de 28 de desembre, que conté una plaça vacant de personal laboral fix, categoria 
tècnic/a mitjà/na d’educació, grup A2, pel sistema de selecció de concurs oposició en 
torn lliure pel procés d’estabilització.  
 
Atès que l’acord d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 
d’estabilització de l’ocupació temporal es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 89 de 10 de maig de 2022. 
 
Atès que l’oferta d’ocupació pública s’ha d’executar en el termini de tres anys des de la 
seva publicació en els butlletins oficials.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva d’una plaça de personal laboral fix, categoria tècnic/a mitjà/na d’educació, grup 
A2, pel sistema de selecció de concurs oposició en torn lliure pel procés d’estabilització, 
vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa a l’oferta d’ocupació 
pública per a l’any 2022 d’estabilització de l’ocupació temporal.  
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
20.1. - APROVAR L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 

PER A L'ANY 2022 DEL PROCÉS ORDINARI 
 

Núm. de referència : X2022022631     
 
El Ple d’aquesta Corporació va acordar, en la sessió ordinària celebrada el dia 28 
d’octubre de 2021, l’aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot per a 
l’any 2022, juntament amb el Pressupost Municipal, la qual es va publicar íntegrament 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 215 de 10 de novembre de 2021. 
 
El Ple d’aquesta Corporació va acordar, en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de 
març de 2022, la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 



 

2022. 
 
En la plantilla de personal per a l’any 2022 figuren diverses places vacants i dotades 
pressupostàriament derivades de la jubilació, de l’excedència voluntària, de canvis 
d’adscripció de divers personal de l’Ajuntament d’Olot i de la creació de places noves 
per taxa de reposició. 
 
Vist el informe emès per la cap de Recursos Humans d’aquesta Corporació de data 16 
de maig de 2022. 
 
D’acord amb el que s’estableix en els articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, en l’article 70 del Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, i en l’article 56 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de personal al servei de les entitats locals. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- Aprovar l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2022 del 
procés ordinari, que conté les places següents: 
 
PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA 
 

 
Classificació i denominació              

 
Gr
up 

 
Nivell 

 
Nombre de 

vacants 

 
Sistema de selecció 

Escala d’administració especial 
Subescala tècnica 
Tècnic/a superior 
Arquitecte/a 
Àrea de Territori 

 
 

A1 

 
 

25 

 
 

1 
Concurs oposició 

Torn lliure 
Procés ordinari 

Escala d’administració especial 
Subescala tècnica 
Tècnic/a mitjà/na  
Enginyer/a – Arquitecte/a tècnic/a 
Àrea de Territori 

A2 20 2 
Concurs oposició 

Torn lliure 
Procés ordinari 

Escala d’administració especial 
Subescala tècnica 
Tècnic/a auxiliar  
Inspector/a d’obres 
Àrea de Territori 

C1 18 1 
Concurs oposició 

Torn restringit 
Procés ordinari 

Escala d’administració especial 
Subescala de servies especials 
Policia Local 
Caporal/a 

C2 17 2 
Concurs oposició 

Torn restringit 
Procés ordinari 

Escala d’administració especial 
Subescal de serveis especials 

C2 13 4 
Oposició 
Torn lliure 



 
 
 

Policia Local 
Agent 

Procés ordinari 

Escala d’administració especial 
Subescal de serveis especials 
Policia Local 
Agent 

C2 13 1 

Concurs de mobilitat 
interadministrativa 

Torn lliure 
Procés ordinari 

Escala d’administració general 
Subescala auxiliar 
Auxiliar administratiu/iva  

C2 13 4 
Concurs oposició 

Torn lliure 
Procés ordinari 

 
PERSONAL LABORAL FIX 
 

 
Classificació i denominació              

 
Grup 

 
Nombre de 

vacants 

 
Sistema de selecció 

Personal d’administració 
Tècnic/a superior Espai Cràter 
Àrea d’Alcaldia 

 
A1 

 
1 

Concurs oposició 
Torn lliure 

Procés ordinari 

Personal d’oficis 
Oficial primera 
Àrea de Territori 

 
C2 

 
3 

Concurs oposició 
Torn lliure 

Procés ordinari 

 
Segon.- Publicar aquest acord als diaris oficials. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

21.1. - MEMÒRIA VALORADA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS EN 
ALTA ALS POUS PARC NOU D’OLOT.- Proposant aprovar 

 
Núm. de referència : X2022024332     
 

Vista la memòria valorada per a la instal·lació de comptadors en alta als pous del Parc 
Nou d’Olot, redactada en data maig de 2022, que té per objecte la instal·lació de quatre 
nous comptadors volumètrics a les canonades de sortida dels pous. Mitjançant aquests 
comptadors, es podria controlar el volum d’aigua procedent de cada captació de forma 
diferenciada.  
 
Tot i que les captacions del Parc Nou es trobin ubicades al nucli d’Olot es proposa la 
instal·lació del comptadors amb un sistema de tele lectura, explicat amb continuació, el 
qual permetrà la lectura remota de forma periòdica. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2022000017, 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 instal·lació de comptadors en alta 
als pous del Parc Nou d’Olot, redactada en data maig de 2022. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

22.1. - SUBVENCIONS MILLORA DEL CONTROL  DELS CABALS 
SUBMINISTRATS EN ALTA MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS.- 

PROPOSANT CONCÓRRER 
 

Núm. de referència : X2022025651     

Vist que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va 
aprovar la resolució TES/2922/2020, de 17 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord 
del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases 
d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per 
a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de 
comptadors, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les 
convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions. 

Vista la resolució ACC/3979/2021, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la 
convocatòria per a la concessió de subvencions abans esmentada. 

Vista la memòria valorada per a la instal·lació de comptadors en alta als pous del Parc 
Nou d’Olot, redactada en data maig de 2022, que té per objecte la instal·lació de quatre 
nous comptadors volumètrics a les canonades de sortida dels pous. Mitjançant aquests 
comptadors, es podria controlar el volum d’aigua procedent de cada captació de forma 
diferenciada.  
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot té interès en concórrer a la convocatòria d’ajuts abans 
esmentada amb la memòria valorada esmentada en l’apartat anterior. 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Generalitat de Catalunya un ajut per l’actuació 
corresponent a la instal·lació de comptadors en alta als pous del Parc Nou d’Olot, 
d’acord amb la convocatòria de subvencions per a la realització d'inversions per a la 
millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors. 
 
SEGON.- ASSUMIR el compromís d’executar l’actuació esmentada en l’apartat anterior 
i per a la qual es demana la subvenció, en cas d’obtenir-la. 
 
TERCER.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 



 
 
 

 
QUART.- TRASLLADAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
23.1. - RECTIFICACIÓ REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ PA 11.03B 

MOLÍ D’EN NOC.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 
 
Núm. de referència : X2016003605     
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 21 de juliol de 2016 es va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del Polígon 
d’actuació PA 11.03b Molí d’en Noc. 
 
Vist l’error material detectat en la reparcel·lació esmentada, conforme a la qual s’ha 
comprovat que la finca anomenada Molí de Noc, registral 2044, es va aportar 
íntegrament a la reparcel·lació dita, quan hi havia un resta de matriu que en tenia que 
quedar-ne fora i amb la superfície de 2.448 m2, segons les medicions efectuades per 
l’enginyera en topografia senyora Rosa Palomé. 

Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 18 de maig de 2022, conforme al 
qual, donant compliment a l’establert en els articles 144 i següents del Decret 305/2006 
Reglament de la Llei d’urbanisme, s’informa favorablement l’aprovació de la rectificació 
amb la finalitat de corregir l’aportació de finca inicial al projecte de reparcel·lació del 
Polígon d’actuació PA 11.03b Molí d’en Noc en el sentit d’entendre com a aportada a la 
reparcel·lació del Polígon d’actuació PA 11.03b Molí d’en Noc una peça segregada de 
la registral número 2.044, de superfície 3.727,56 metres quadrats, tenint el resta de 
finca una superfície de 2.448 metres quadrats, sol·licitant una major cabuda de 1.675.56 
metres quadrats. En conseqüència, es descriu el resta de finca registral número 2044 
per a la seva inscripció en el registre de la propietat: 

 “Porció de terreny situada a La Carretera de La Canya del terme d’Olot, dins la que hi ha la casa 
molí anomenada Noc d'en Cols, senyalada amb el número onze de superfície la casa, avui 
enderrocada, setanta-dos metros quadrats, i la part destinada a passos, conduccions i terreny 
accessori, 2.448 metres quadrats. En el seu interior radica una nau o edifici per a ús recreatiu 
composta de planta baixa i una planta altell. La superfície construïda de la planta baixa és de 
cinc-cents noranta metres i cinquantasis decímetres quadrats, i la de la planta altell és de cent 
quaranta-quatre metres quadrats. Limita: Pel Nord, amb el riu Fluvià, la carretera Vella de La 
Canya i part amb el polígon d’actuació PA 11.03b Molí d’en Noc, avui Ajuntament d’Olot. Est, 
amb el Riu Fluvià. Oest, amb la carretera Vella de La Canya i a Sud, part amb el camí de Can 
Gabarrou i part amb la cadastral 8822901DG5782S0001TH.” 

En relació a l’expedient UPL12016000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 



 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la rectificació del projecte de reparcel·lació 
Polígon d’actuació PA 11.03b Molí d’en Noc, aprovat definitivament per la Junta de 
Govern Local en la sessió celebrada en data 21 de juliol de 2016 en el sentit d’entendre 
com a aportada a la reparcel·lació del Polígon d’actuació PA 11.03b Molí d’en Noc una 
peça segregada de la registral número 2.044, de superfície 3.727,56 metres quadrats, 
tenint el resta de finca una superfície de 2.448 metres quadrats, sol·licitant una major 
cabuda de 1.675.56 metres quadrats. En conseqüència, es descriu el resta de finca 
registral número 2044 per a la seva inscripció en el registre de la propietat: 
 
 “Porció de terreny situada a La Carretera de La Canya del terme d’Olot, dins la que hi ha la casa 
molí anomenada Noc d'en Cols, senyalada amb el número onze de superfície la casa, avui 
enderrocada, setanta-dos metros quadrats, i la part destinada a passos, conduccions i terreny 
accessori, 2.448 metres quadrats. En el seu interior radica una nau o edifici per a ús recreatiu 
composta de planta baixa i una planta altell. La superfície construïda de la planta baixa és de 
cinc-cents noranta metres i cinquantasis decímetres quadrats, i la de la planta altell és de cent 
quaranta-quatre metres quadrats. Limita: Pel Nord, amb el riu Fluvià, la carretera Vella de La 
Canya i part amb el polígon d’actuació PA 11.03b Molí d’en Noc, avui Ajuntament d’Olot. Est, 
amb el Riu Fluvià. Oest, amb la carretera Vella de La Canya i a Sud, part amb el camí de Can 
Gabarrou i part amb la cadastral 8822901DG5782S0001TH.”  

 
SEGON.- EXPOSAR al públic l’expedient pel termini d’un mes, a comptar de la 
publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i notificant-ho als 
titulars de finques i drets inclosos en l’àmbit poligonal.  
 
TERCER.- les cessions de vials, espais lliures i zones verdes que, provinents de les 
registrals números 2043 i 16.804, es troben en l’actualitat urbanitzades i destinades a 
les afectacions descrites, subscrivint l’acta administrativa corresponent. 
 
QUART.- FACULTAR el senyor alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per a la inscripció en el Registre de la Propietat dels presents acords i la 
protocol·lització notarial dels documents que es considerin necessaris inclosa llur 
rectificació si s’escau. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
24.1. - REFORMA DISTRIBUCIO PER 2 HABITATGES A C/ PANYO, 11- PLANTA 2 
 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
****-C DE PANYÓ N.0011 Pis.2 

 

Núm. de referència : X2022008136 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA D'EDIFICI 
PLURIFAMILIAR AÏLLAT AMB AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES (de 7 a 8) al 
C DE PANYÓ N.11 Pis.2, al C DE PANYÓ N.0011 Pis.2, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000018   



 
 
 

Situació: C DE PANYÓ N.0011 Pis.2  
                 
1.- En data 13/02/2022, **** amb DNI: **** , representat per **** , presenta projecte 
d’obres majors per REFORMA D'EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT AMB AUGMENT 
DEL NOMBRE D'HABITATGES (de 7 a 8), amb situació al carrer C DE PANYÓ N.11 
Pis.2, d’Olot. 
 
2.- En data 5/05/2022 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 
PLURIFAMILIAR CLAU 13.2 
 
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 
(OMA32022000018), per REFORMA D'EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT AMB 
AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES (de 7 a 8), amb situació al C DE PANYÓ 
N.0011 Pis.2, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran iniciar-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 2 mesos i el termini per acabar-les 
és de 18 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 la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es 
detalla/m seguidament 



 

 
 Num liquidció  Import 
 COA2022600033 1838.28 
     
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 36874.78 euros  
1 LL_Connexió desguassos habitatges 
 
Base liquidable (3) Drets % 

bonificació 
Drets definitius Taxes Total Drets 

36874.78 1770.08 0 1770.08 68.20 1838.28 

 
Garanties: 

   

Total Liquidació Euros 

Per Drets 1838.28 

Per Garanties  0 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 



 
 
 

6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
 
Condicions particulars 
 
1. Abans de l’inic de les obres caldrà aportar:  

• Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra.  



 

• Document signat per contractista assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i 
document que l’acrediti (model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra 
documentació equivalent).  

• D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de 
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel 
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial 
obligatori. També caldrà presentar informe subscrit pel redactor del projecte sobre 
l’adequació del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat, o de modificació del 
projecte en el seu cas.  
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
3. Si, per necessitat de l’obra cal tallar momentàniament el trànsit, s’haurà de sol·licitar 
l’autorització a la Policia Municipal amb una antelació mínima de 48 hores.  
4. 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.  
5. 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. 
 
 

 
25.1. - TAXIS: DONAR COMPTE DE L’ELECCIÓ DEL REPRESENTANT DEL 

COL·LECTIU DE TAXISTES DE LA CIUTAT D’OLOT. 
 
Núm. de referència : X2022010110     
 
Vist l'expedient administratiu VTX22022000003 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Mobilitat, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
DONAR COMPTE que en les eleccions realitzades pels taxistes de la ciutat d’Olot, el 
dia 12 de maig 2022, per tal d’elegir el representant del col·lectiu davant d’aquest 
Ajuntament, ha sortit elegit el Sr. MIQUEL ÀNGEL SALÓ PADROSA, titular de la 
llicència municipal de taxi, núm. 6. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

 
26.1. - APROVAR EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE 

L’AJUNTAMENT D’OLOT I EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT VIÀRIA. 

 
Núm. de referència : X2022025233     
 

L’ajuntament d’Olot i el Servei Català de Trànsit van signar, en data 26 de juny de 2017, 
un conveni marc de col·laboració en matèria de seguretat viària. Arran de la publicació 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, els convenis han de 
tenir una durada determinada, que no pot ser superior a quatre anys; per la qual cosa 
es requereix que, acabat el termini de vigència, ambdues parts acordin la voluntat de 
prorrogar el conveni per un nou període de fins a quatre anys addicionals o la seva 
extinció. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 31 de març de 2022, va acordar prorrogar 
l’esmentat conveni març; però en haver-hi un decalatge considerable entre la data 
d’acabament del primer conveni i la pròrroga, ambdues parts han considerant 
convenient donar per tàcitament extingit el primer conveni i aprovar-ne un de nou amb 
idèntics continguts. 
 
Considerant la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de mantenir un conveni marc de 
col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària.  
 
Considerant les competències atribuïdes als municipis a l’article 7 del Reial decret 
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, en  matèria d’ordenació i control del 
trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, així com la seva vigilància mitjançant 
agents propis, la denúncia de les infraccions que es cometin en aquestes vies i la sanció 
de les mateixes que no estiguin atribuïdes a una altra Administració. 
 
De conformitat amb les competències atorgades a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i al 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, i vist l'expedient 
administratiu SG102022000007 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, la regidora delegada de Seguretat proposa a la Junta 
de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR un conveni marc de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit 
en matèria de seguretat viària. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent conveni. 
 
Tercer.- Aquesta resolució deixa sense efectes l’acord de pròrroga adoptat en la sessió 
de data  31 de març de 2022. 
 

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 

 


