
 
 
 

ACTA NÚM. 20 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  
EL DIA 26 DE MAIG DE 2022. 

 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 26 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, Aniol Sellabona i Aguilera 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 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 19 de maig: 
 

- Dijous 19 de maig va presidir el Ple Municipal del mes de maig. 
- Divendres 20 de maig va assistir al Patronat de la Fundació de la Caritat. Al 

vespre es va desplaçar a l’Arxiu Comarcal on va tenir lloc la presentació del llibre 
de futbol “Cent Catorze” i el posterior col.loqui amb jugadors i exjugadors de la 
Unió Esportiva Olot. 

- Dissabte 21 de maig es va desplaçar a la Moixina per saludar les representants 
de l’Associació d'afectades per la fibromiàlgia i la fatiga crònica que va organitzar 
diferents actes amb motiu del Dia mundial d'aquestes malalties. Tot seguit, amb 
altres representants del Consistori, va inaugurar el Bike Park del Tossols. A 
continuació, va assistir a la desfilada de moda organitzada per l’INS La Garrotxa 



 

a l’Hospici i, finalment, es va traslladar al Teatre Principal al concert de la Clara 
Peya.  

- Diumenge 22 de maig va participar de la presentació de llibre 'Com un volcà', el 
nou conte de la col.lecció de la faràndula protagonitzat per la faràndula de 
l'Escola Bisaroques amb motiu dels 40 anys del centre. Tot seguit, va seguir al 
Torín el partit disputat entre la Unió Esportiva Olot i el Tenerife B a las Rozas. 
Va acabar amb la victòria dels olotins que els permet pujar a Segons RFEF.  

- Dilluns 23 de maig al vespre, junt amb la regidora d’Educació, Mariona Camps, 
va mantenir una reunió amb l’AFA de l’Escola de Sant Roc.  

- Dimarts 24 de maig, juntament amb el regidor d’Habitatge, Jordi Güell, es va 
reunir amb representants de l’Institut Català del Sòl que van visitar l’Ajuntament 
d’Olot. La reunió va permetre avançar en la definició de la nova promoció 
d’habitatges projectada a la zona de Sant Cristòfol. A la tarda, va seguir la 
presentació del Pla de Talent que impulsa l’Ajuntament d’Olot i altres institucions 
i entitat per retenir i atraure talent a la ciutat i la comarca. 

- Dimecres 25 de maig va assistir a la roda de premsa de presentació de "Mirades 
compartides", un projecte intergeneracional que té per objectiu la transmissió de 
coneixements entre joves i grans per connectar amb les emocions i expressar-
les a través de l'art. Aquests dies la gent gran que viu a la Caritat i alumnes de 
l’Institut Escola Greda treballen conjuntament en un projecte artístic inspirat en 
una escultura de Leonci Quera. El resultat es podrà veure en una exposició a la 
Sala 15 a partir del 10 de juny. A la tarda, va presidir l’acte de celebració de 
l’ascens de la Unió Esportiva Olot a Segona RFEF.  

 
 

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 CONVOCATÒRIA DE LA BECA ORIOL DE BOLÒS DE CIÈNCIES 

NATURALS 2022 
 

Núm. de referència : X2022027044     
 
Vist que per mitjà de l’Espai Cràter i del Parc Natural de la Zona volcànica de la Garrotxa, 
convoca la Beca Oriol de Bolòs de Ciències Naturals 2022, amb l’objectiu de fomentar 
la recerca en el camp de les ciències naturals en l’àmbit de la comarca de la Garrotxa. 
 
Vist que aquesta beca s’atorgarà al millor projecte inèdit sobre geologia, ecologia, 
zoologia, botànica o medi ambient referit a l’àmbit de la comarca de la Garrotxa. 
 
En relació a l’expedient SG092022000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, l'Alcalde , proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 



 
 
 

 Primer.- Aprovar les bases específiques de la Beca Oriol de Bolòs de ciències naturals 
2022. 
 
Segon.- Obrir convocatòria pública per la concessió de la Beca Oriol de Bolòs de 
ciències naturals 2022. 
 
Tercer.- El període de presentació dels projectes que optin a la Beca Oriol de Bolòs de 
ciències naturals serà fins al dia 30 de setembre de 2022. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
5.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 

 
Núm. de referència : X2022026861     
 
En relació a l’expedient SBS22022000052 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 Subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CRUZ ROJA ESPAÑOLA, amb 
NIF:Q2866001-G, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12021000069, per un import de 15000 euros. Autoritzar i Disposar la 
despesa de 15000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22600231480007 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 22600  231  480007 15000 CONVENI CREU ROJA 100 999 999 065 999 999 

 

 
 
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) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITATS VEÏNALS 
 
Núm. de referència : X2022024162     
 
En relació a l’expedient SBS22022000001 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 VEINS BARRI DEL MORROT-PLA DE 
BAIX, amb NIF:G1731232-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot 
amb el número FEN12013000045, per un import de 3300 euros. Disposar la despesa 
de 3300 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22160924480003 (segons el 
conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200844 Despeses 22160  924  480003 3300 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 

 
6.2. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITATS VEÏNALS 
Núm. de referència : X2022024164     
 
En relació a l’expedient SBS22022000003 , 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 VEINS DEL BARRI DE L'EIXAMPLE, 
amb NIF:G1727660-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000041, per un import de 600 euros. Disposar la despesa de 600 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200844 Despeses 22160  924  480003 600 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 
 

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

 
Núm. de referència : X2022024165     
 
En relació a l’expedient SBS22022000004, 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 VEINS DEL BARRI DE PEQUIN, amb 
NIF:G1731585-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000035, per un import de 1800 euros. Disposar la despesa de 1800 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200844 Despeses 22160  924  480003 1800 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 
 

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

Núm. de referència : X2022024170     
 
En relació a l’expedient SBS22022000006, 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 VEINS DE SANT FRANCESC, amb 
NIF:G1726774-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 



 

número FEN12013000039, per un import de 2500 euros. Disposar la despesa de 2500 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200844 Despeses 22160  924  480003 2500 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

Núm. de referència : X2022024171     
 
En relació a l’expedient SBS22022000007, 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 VEÏNS BARRI DE LA CAIXA, amb 
NIF:G1728741-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000038, per un import de 1600 euros. Disposar la despesa de 1600 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200844 Despeses 22160  924  480003 1600 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 

 
6.6. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITATS VEÏNALS 
 
Núm. de referència : X2022024173     
 
En relació a l’expedient SBS22022000008, 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 VEINS MASBERNAT I SANT 
CRISTOFOR, amb NIF:G1722830-5, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12013000037, per un import de 2500 euros. Disposar la 
despesa de 2500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22160924480003 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200844 Despeses 22160  924  480003 2500 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 
 

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

Núm. de referència : X2022024177     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000009 , 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 ASSOC.VEINS DEL BARRI DE LES PLANOTES, amb 
NIF:G1766561-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000054, per un import de 2600 euros. Disposar la despesa de 2600 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200844 Despeses 22160  924  480003 2600 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 
 

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

Núm. de referència : X2022024180     
 
En relació a l’expedient SBS22022000010, 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 VEINS BONAVISTA, amb 
NIF:G1725971-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000042, per un import de 6500 euros. Disposar la despesa de 6500 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200844 Despeses 22160  924  480003 6500 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 
 

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

Núm. de referència : X2022024184     
 
En relació a l’expedient SBS22022000011, 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 VEÏNS DE MONTOLIVET, amb 
NIF:G1725456-6, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000048, per un import de 1750 euros. Disposar la despesa de 1750 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200844 Despeses 22160  924  480003 1750 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 

 
6.10. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITATS VEÏNALS 
Núm. de referència : X2022024185     
 
En relació a l’expedient SBS22022000012, 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 VEINS DE LES FONTS, amb 
NIF:G1713412-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000050, per un import de 700 euros. Disposar la despesa de 700 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200844 Despeses 22160  924  480003 700 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 

 
6.11. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

ACTIVITATS VEÏNALS 
 
Núm. de referència : X2022024199     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000013 , 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 VEINS BARRI SANT MIQUEL, amb 



 

NIF:G1714595-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000053, per un import de 2800 euros. Disposar la despesa de 2800 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200844 Despeses 22160  924  480003 2800 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

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

 
Núm. de referència : X2022024202     
 
En relació a l’expedient SBS22022000014, 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 VEINS PLA DE DALT "EL CASSES", 
amb NIF:G1729627-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000046, per un import de 2400 euros. Disposar la despesa de 2400 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200844 Despeses 22160  924  480003 2400 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 
 

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

Núm. de referència : X2022024207     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000016, 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 JUNTA VEINAL DE BATET, amb NIF:G1770665-6, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000043, per un import de 2500 euros. Disposar la despesa de 2500 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200844 Despeses 22160  924  480003 2500 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 
 

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

 

Núm. de referència : X2022024208     
 
En relació a l’expedient SBS22022000017 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 ASSOCIACIÓ DE VEINS DEL BARRI DELS 
DESEMPARATS, amb NIF:G1755046-8, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000055, per un import de 2200 euros. 
Disposar la despesa de 2200 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
22160924480003 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200844 Despeses 22160  924  480003 2200 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 
 

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

Núm. de referència : X2022024213     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000018, 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 VEINS, PROPIETARIS I 
COMERCIANTS DEL FIRAL D'OLOT, amb NIF:G1779317-5, inscrita en el Registre 
d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000048, per un import de 
1500 euros. Disposar la despesa de 1500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
22160924480003 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200844 Despeses 22160  924  480003 1500 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 
 

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

 
Núm. de referència : X2022024214     
 
En relació a l’expedient SBS22022000019, 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 VEINS I COMERCIANTS DEL BARRI DE 
SANT FERRIOL, amb NIF:G1759730-3, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000052, per un import de 1500 euros. 
Disposar la despesa de 1500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 
22160924480003 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200844 Despeses 22160  924  480003 1500 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 
 

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

 

Núm. de referència : X2022024217     
 
En relació a l’expedient SBS22022000021, 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 DE VEÏNS DEL XIPRER, amb 
NIF:G5510743-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000036, per un import de 900 euros. Disposar la despesa de 900 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22160924480003 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200844 Despeses 22160  924  480003 900 SUBVENCIONS BARRIS 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.1. - APROVAR LES PROPOSTES D'ACTUACIONS, A NIVELL DE BARRI A 
OLOT, EN ENTORNS RESIDENCIALS DE REHABILITACIÓ PROGRAMADA PER 

AL FINANÇAMENT DEL PROGRAMA D'AJUTS A LES ACTUACIONS DE 
REHABILITACIÓ A NIVELL DE BARRI QUE PREVEU EL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (DSO/477/2022). 
 
Núm. de referència : X2022026599     
 
Antecedents 
 
I. Context europeu 

Al juliol de 2020, el Consell Europeu va acordar un instrument excepcional de 
recuperació temporal i el va anomenar “Next Generation”, dotat de 750.000 milions 
d’euros pel conjunt dels països membres. El Fons de Recuperació garanteix una 
resposta europea per fer front de les conseqüències socials i econòmiques de la 
pandèmia. 

 

II. Context espanyol 

El 7 d’octubre de 2020 Espanya va aprovar el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència d’Espanya, full de ruta per a la modernització de l’economia espanyola. Un 
dels objectius general del pla és la transició verda a través de diverses línies d’actuació 
o components. Concretament, el component 2 Pla de rehabilitació d’habitatge i 
regeneració urbana. 

El 6 d’octubre de 2021 es publica al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret 853/2021, 
de 5 d’octubre, pel que es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació 
residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
L’article 2 estableix:  

“Artículo 2. Programas regulados por el presente real decreto. 

Los programas de ayudas regulados a través del presente real decreto son los siguientes: 

1. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio. 

2. Programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación 

3. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio. 

4. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas. 

5. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la 
redacción de proyectos de rehabilitación. 

6. Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios 
energéticamente eficientes.” 

 

 

 

 

 



 
 
 

III. Context nacional 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va aprovar la RESOLUCIÓ DSO/477/2022, de 24 
de febrer, per la qual s'aproven les condicions d'accés per a la selecció de propostes 
d'actuacions en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada per al finançament 
del Programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri que preveu el Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

 

L’article 1 d’aquesta resolució estableix: 

“1 Objecte 1.1 Aquestes condicions d'accés tenen per objecte determinar els requisits 
per a la selecció de propostes d'actuacions en Entorns Residencials de Rehabilitació 
Programada (en endavant ERRP) que es podran finançar amb càrrec al Programa 
d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri que preveu el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (...)”  

 
Fonaments de dret 
 
Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel que es regulen els programes d’ajuda en 
matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència 
 
RESOLUCIÓ DSO/477/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les condicions 
d'accés per a la selecció de propostes d'actuacions en Entorns Residencials de 
Rehabilitació Programada per al finançament del Programa d'ajuts a les actuacions de 
rehabilitació a nivell de barri que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència.  
 
Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions. 
 
Real Decret 877/2006, del 21 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la Llei 38/2003 
General de Subvencions. 
 
Llei 39/2015 d’1 octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Decret de l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, de 25 
de juny de 2019, publicat al BOP de 03.07.2019.   
 
En relació a l’expedient HA012022000006, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar les propostes d'actuacions, a nivell de barri a Olot, en Entorns 
Residencials de Rehabilitació Programada per al finançament del Programa d'ajuts a les 
actuacions de rehabilitació a nivell de barri que preveu el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (DSO/477/2022). 
 



 

SEGON. Aprovar la memòria descriptiva del Programa d'ajuts a les actuacions de 
rehabilitació a nivell de barri a Olot, que s’annexa en aquesta proposta. 
 
TERCER. Facultar a l’alcalde per a la signatura de tota la documentació necessària.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022015867     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000003 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 PREMI EVA TOLDRÀ D'IL·LUSTRACIÓ, 
amb NIF:G5533315-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12018000006, per un import de 2000 euros. Disposar la despesa de 2000 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 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 2000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 010 077 099 056 000 

 

 
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 : X2022015897     
 
En relació a l’expedient SIC22022000005 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO CULTURAL SARDANISTA FLOR DE 
FAJOL, amb NIF:G1716046-6, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot 
amb el número FEN12013000124, per un import de 6000 euros. Disposar la despesa 
de 6000 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 6000 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. 
 
 

8.3. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022016818     
 
En relació a l’expedient SIC22022000008 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO CULTURAL CINE CLUB OLOT, amb 
NIF:G1735794-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000018, per un import de 10000 euros. Disposar la despesa de 
10000 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 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. 
 

 
8.4. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2022016820     
 
En relació a l’expedient SIC22022000009 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 ORFEO POPULAR OLOTI, amb NIF:G1712726-7, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000132, per 
un import de 10000 euros. Disposar la despesa de 10000 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 400.334.480020 (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. 
 
 

8.5. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022017090     
 
En relació a l’expedient SIC22022000010 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE DONES GARROTXA -ALBA-, amb 
NIF:G1734131-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000123, per un import de 4000 euros. Disposar la despesa de 4000 



 
 
 

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 4000 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 : X2022017185     
 
En relació a l’expedient SIC22022000011 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 AULES DE DIFUSIO CULTURAL 
GARROTXA - ACUGA, amb NIF:G1749713-2, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000134, per un import de 2100 euros. 
Disposar la despesa de 2100 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 2100 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. 
 



 
 
 

 
8.7. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
 
Núm. de referència : X2022017445     
 
En relació a l’expedient SIC22022000012 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat PATRONAT D'ESTUDIS HISTORICS D'OLOT I 
COMARCA PEHOC, amb NIF:G1720723-4, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000137, per un import de 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 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. 
 
 

8.8. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022017809     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000013 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 CORAL POLIGALA, amb NIF:G5534097-
0, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12019000001, per un import de 700 euros. Disposar la despesa de 700 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 700 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 : X2022018140     
 
En relació a l’expedient SIC22022000015 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 D'AMICS DE SANT ESTEVE 
I DEL SANTUARI DEL TURA, amb NIF:G5526253-9, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000024, 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. 
 
 

8.10. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022018216     
 
 
En relació a l’expedient SIC22022000016 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO PRO GAT GARROTXA, amb 
NIF:G5527271-0, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000058, per un import de 6000 euros. Disposar la despesa de 6000 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020  -  SUBVEN. 
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. 
 
 

8.11. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022018218     
 
En relació a l’expedient SIC22022000017 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 LA CARNAVALESCA D'OLOT - GARROTXINA, amb 
NIF:G1757892-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000042, per un import de 6300 euros. Disposar la despesa de 6300 



 

euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 400.334.480020  - SUBV. ACTIVIT. 
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 6300 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 : X2022018234     
 
En relació a l’expedient SIC22022000019 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat AMICS DE L'ALTA GARROTXA, amb NIF:G1734875-6, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000178, per un import de 300 euros. Disposar la despesa de 300 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària: 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 300 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. 
 

 
8.13. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2022018239     
 
En relació a l’expedient SIC22022000020 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 JUVENIL COR JUVENIL GAIA D'OLOT, 
amb NIF:G1796495-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000108, per un import de 3500 euros. Disposar la despesa de 3500 
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 3500 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 500 010 070 099 000 000 

 

 
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. 
 
 

8.14. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022018274     
 
En relació a l’expedient SIC22022000021 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 CULTURAL I RECREATIVA 
DE LA GARROTXA, amb NIF:G1774464-0, inscrita en el Registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000109, 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 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. 
 
 

8.15. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

Núm. de referència : X2022018278     
 
En relació a l’expedient SIC22022000022 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ALTRAT ASSOCIACIO D'ARTTERAPIA OLOT, amb 
NIF:G5512194-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000027, per un import de 1100 euros. Disposar la despesa de 1100 
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 1100 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 : X2022018353     
 
En relació a l’expedient SIC22022000023 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 AMBIT SANT LLUC, amb NIF:G5526239-
8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000014, 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. 
 

 
8.17. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2022019337     
 
En relació a l’expedient SIC22022000028 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 EN RECORD A L'ARNAU BARTRINA 
LUQUE, amb NIF:G4298913-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot 
amb el número FEN12021000009, per un import de 1000 euros. Disposar la despesa 
de 1000 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 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. 
 

8.18. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2022019736     
 
En relació a l’expedient SIC22022000046 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 CLUB MOTOR ANTIC GARROTXA, amb NIF:G1770148-
3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000112, per un import de 1000 euros. Disposar la despesa de 1000 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 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. 
 
 

9.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ ARTS VISUALS MUSEU GARROTXA 2022 
 
Núm. de referència : X2022026361     
 
En relació a l’expedient SCU12022000016 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 



 
 
 

 
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT CULTURA  
Programa: SUBVENCIONS PER A PROGRAMACIONS ESTABLES 

D'ACTIVITATS D'ARTS VISUALS DE CARÀCTER 
PROFESSIONAL 

Referència: DOGC NÚM.8669 DE 17/05/2022 
Núm disposició: CLT/1425/2022 
Import: 14.075,00€ 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte ARTS VISUALS MUSEU 
GARROTXA 2022 
 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT I ACTIVITATS MUSEU DE LA 
GARROTXA 2022 

 

Núm. de referència : X2022026329     
 
En relació a l’expedient SCU12022000015 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT CULTURA  
Programa: SUBVENCIONS PER AL FUNCIONAMENT I ACTIVITATS DELS 

MUSEUS CATALUNYA 
Referència: DOGC NÚM.8669 DE 17/05/2022 
Núm disposició: CLT/1423/2022 
Import: 22.605,45 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: FUNCIONAMENT I 
ACTIVITATS MUSEU DE LA GARROTXA 2022 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 

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

 
Núm. de referència : X2022020726     
 
En relació a l’expedient SIM22022000005 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat AGRUPACIO NATURALISTA I ECOLOGISTA DE LA 
GARROTXA, amb NIF:G1712738-2, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12013000174, per un import de 5000 euros. Disposar la 
despesa de 5000 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 5000 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. 
 
 
12.1. - EDUCACIÓ: SOL.LICTUD "PROGRAMA SIGUES TU: EINES I ACTIUS PER 

A LA SALUT (PM08) 2022 
 
Núm. de referència : X2022026487     
 
En relació a l’expedient SED12022000006 d’Educació, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar el programa: 
 
Organisme: DIPSALUT  
Programa: SIGUES TU: EINES I ACTIUS PER A LA SALUT (pm08)  

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: PROGRAMA SIGUES TU: 
EINES I ACTIUS PER A LA SALUT OLOT 2022-2023 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
13.1. - CULTURA: CONVOCATÒRIA DE LA BECA ERNEST LLUCH DE CIÈNCIES 

SOCIALS I HUMANES 2022 
 
Núm. de referència : X2022026383     
 
Vist que l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot, per mitjà de l’Arxiu 
Comarcal de la Garrotxa, convoca la Beca Ernest Lluch de Ciències Socials i Humanes 
2022, amb l’objectiu de fomentar la recerca en el camp de les ciències socials i humanes 
en l’àmbit de la comarca de la Garrotxa. 
 
Vist que aquesta beca s’atorgarà al millor projecte inèdit sobre història, geografia, 
literatura, dret, filologia, art, economia o ciències socials referit a l’àmbit territorial de la 
comarca de la Garrotxa. 
 
En relació a l’expedient CU022022000003 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 



 

Primer.- Aprovar les bases específiques de la Beca Ernest Lluch de Ciències Socials i 
Humanes 2022 
 
Segon.- Obrir la convocatòria pública per la concessió de la Beca Ernest Lluch de 
Ciències Socials i Humanes 2022 
 
Tercer.- El període de presentació dels projectes que optin a la Beca Ernest Lluch de 
Ciències Socials i Humanes serà fins al dia 30 de setembre de 2022. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

14.1. - CONVENI CESSIÓ PLAÇA BRAUS 
 
Núm. de referència : CU012022000016 
 
 
En relació a l’expedient CU012022000016, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Vist que la Plaça de braus d’Olot és un bé propietat de l’Ajuntament d’Olot, qualificat de 
domini públic amb destí a serveis públics i culturals. 
 
Vist que l’Escola La Quarta Paret ha demanat poder fer ús de la plaça de braus d’Olot 
el dia 11 de juny  de 2022 per portar a terme el festival de fi de curs. 
 
Vist que la Plaça de Braus està lliure aquest dia i és una de les activitats que encaixa 
amb el tipus d’equipament. 
 
En relació a l’expedient CU012022000016 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar el CONVENI DE CESSIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS D’OLOT 
ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I el Sr. Jordi Massegur Iglesias – Escola La 
Quarta Paret,  el dia 11 de juny de 2022. 
 
 
Segon.- Facultar l’alcalde i regidor de cultura de l’Ajuntament d’Olot per la signatura 
d’aquest conveni. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



 
 
 

15.1. - ESPORTS_SUBVENCIÓ NOMINATIVA CLUB VOLEIBOL OLOT 
 
Núm. de referència : X2022007535     
 
Atès que en data 18 de maig de 2022, l’entitat Club Voleibol Olot, va sol.licitar una 
subvenció del programa de Suport a les Entitats per un import de 4.000,00 euros 
 
En relació a l’expedient SP062022000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de subvenció 
nominativa del pressupost a favor de l’entitat CLUB VOLEIBOL OLOT, amb 
NIF:G1715316-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000031, per un import de 4000 euros. Autoritzar i Disposar la 
despesa de 4000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480042 
SUBVENCIO CLUB VOLEIBOL OLOT (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 22330  341  480042 4000 SUBVENCIO CLUB VOLEIBOL OLOT 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. 
 

 
16.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 

 

Núm. de referència : X2022016270     
 
En relació a l’expedient SD012022000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde  proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
  
1r) Aprovar el conveni de col3laboració amb l’entitat CARITAS DIOCESANA DE 
GIRONA, amb NIF:R1700016-G, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12020000023, per un import de 9864 euros. Autoritzar i 
Disposar la despesa de 9864 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 200 241 
480029 -CONVENI CARITAS - CAPACITACIO PROF. NETEJA (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200220  Despeses 22200  241  480029 9864.22 CONVENI CARITAS - CAPACITACIO PROF. 
NETEJA 

100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Lliurar l’import de la col·laboració una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a presentar abans del 31 de desembre d’acord amb els termes establerts en 
el conveni. El gestor responsable de la subvenció haurà de supervisar la memòria de 
l’activitat subvencionada i emetre l’informe positiu, previ al pagament efectiu. 
 
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 col·laboració 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 CARITAS DIOCESANA DE GIRONA, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

 
 
17.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.-  APROVAR L’AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL 

MERCAT SETMANAL NÚM. MS0094, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 
VERDURA. 

Núm. de referència : X2022022071     
 
 
Vista la instància de data 29 d’abril de 2022 (Registre d’entrada de l’Ajuntament d’Olot, 
número E2022008654), presentada per el Sr. ****, adjudicatari de la parada MS0094, de 
11 metres, destinada a la venda de fruites i verdures, en la que demana una ampliació 
de la parada de 1 metre per arribar als 12 metres d’espai de venda. 
 
Considerant que la parada MS0094 no arriba a les dimensions màximes previstes al 
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària, i considerant que al costat de 
la parada MS0094 hi ha espai suficient per permetre l’ampliació demanada. 
 
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària i vist l'expedient administratiu IM022022000009 i antecedents corresponents, 
que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de 
la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR  al Sr. **** per ampliar en un (1) metre la parada del mercat 
setmanal núm. MS0094, destinada a la venda de fruita i verdura, que passarà a tenir 
dotze (12) metres. 
 
Segon.-  Aquesta autorització té efectes a partir del dia 30 de maig de 2022 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
18.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 

 

Núm. de referència : X2022026940     
 
 
En relació a l’expedient CPG22022000027 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 relació d’ordenacions de despeses annexa número 22/020 per un import de 
72.339,87 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 72339.87 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 



 

 
19.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DE LA PROGRAMACIÓ D'ARTS 

ESCÈNIQUES DE LA TEMPORADA DE TARDOR 2022-2023 
 
Núm. de referència : X2022025848     
 
Vist que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot programa les activitats d’arts 
escèniques temporada Tardor 2022-2023. 
 
Vist que amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial 
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora 
de les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 
 
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei, com es detalla a l’informe adjunt. 
 
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 
 
En relació a l’expedient IG112022000014 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Olot proposa al ple de la 
corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents als espectacles d’arts escèniques de 
la Temporada Tardor 2022-2023. 
A 
 

OLOTCultura / ARTS ESCÈNIQUES                 

TARDOR 2022                   

DIA ESPECTACLE:  COMPANYIA: PREUS SA VARIS OC ALTRES AC 
COL.LECTIUS 

50% 

29 SET-2 OCT UNIVERS RUSCA   10,00 € 
                                     

7,00 €  
                                

9,00 €  
                       

5,00 €     NO  50% 

DIUMENGE 9 
OCTUBRE 

LA DONA DEL 
3ER2A   15/13/10/6 

 
11/09/7/4   13/10/8/5  

                       
5,00 €  NO       3,00 €  50% 

DIJOYUS 13 OCTUBRE GUERRILLERES 
MARTA 
M.IZQUIERDO 

                       
10,00 €  

                                     
7,00 €  

                                
9,00 €  

                       
5,00 €  NO       3,00 €  50% 

DISSABTE 15 
OCTUBRE YOLO   

                       
10,00 €  

                                     
7,00 €  

                                
9,00 €  

                       
5,00 €  NO       4,00 €  50% 

DIUMENGE 16 
OCTUBRE   RIALLES 

                          
7,00 €   NO   NO   NO  NO       3,00 €  50% 

DIJOUS 20 OCTUBRE 
I AM (T) HERE WE 
ARE THERE 

PERE JOU - AURORA 
BAUZA 

                       
5,00 €  

                                     
5,00 €  

                                
5,00 €  

                       
5,00 €  NO       3,00 €  50% 

DIJOUS 27 OCTUBRE 
HERMAFRODITES A 
CAVALL 

QUE 
NOSALGADEAQUI 

                       
10,00 €  

                                     
7,00 €  

                                
9,00 €  

                       
5,00 €  NO       3,00 €  50% 

DIVENDRES 4 
NOVEMBRE SONOMA La VERONAL 22/18/12/6 

 
16/12/6/4   20/16/10/6  

                       
5,00 €  NO       3,00 €  50% 

10 o 11/11/2022 ORPHEUS  LAP DE LLUERNIA 15/13/10/6 
 

11/09/7/4   13/10/8/5  
                       

5,00 €  NO       3,00 €  50% 

DIUMENGE 13 
NOVEMBRE   RIALLES 

                          
7,00 €   NO   NO   NO  NO       3,00 €  50% 

DIVENDRES 18 
NOVEMBRE MARE DE SUCRE TNC+ESCENARIS ESP 22/18/12/6 

 
16/12/6/4   20/16/10/6  

                       
5,00 €  NO       3,00 €  50% 

19-23 NOVEMBRE 
EL PETIT - 
ESPECATCLE EL PETIT 

                          
8,00 €  

                                     
8,00 €  

                                
8,00 €   NO  NO  NO  50% 



 
 
 

19-23 NOVEMBRE EL PETIT - TALLER EL PETIT 
                          

5,00 €  
                                     

5,00 €  
                                

5,00 €   NO  NO  NO  50% 

24-27 NOVEMBRE EL GEGANT DEL PI PETIT FORMAT 15/13/10/6 
 

11/09/7/4   13/10/8/5  
                       

5,00 €  NO       3,00 €  50% 

DISSABTE 17 
DESEMBRE BOIRA  CIA VOEL 

                       
12,00 €  

                                  
10,00 €  

                             
12,00 €  

                       
5,00 €  

MENYS 
12 ANYS 

8€       3,00 €  50% 

DIVENDRES 23 
DESEMBRE GISELLE BALLET BCN 22/18/12/6 

 
16/12/6/4   20/16/10/6  

                       
5,00 €  NO       3,00 €  50% 

DIVENDRES 30 
DESEMBRE   CONCERT DE NADAL 15/13/10/6  11/9/7/4   13/10/8/6  

                       
5,00 €  NO       3,00 €  50% 

                    

 
 

• S.A = Club de fidelitat Societat Anònima 
• VARIS =  Estudiants / Jubilats / Aturats / TRESC 
• O.C = Treballadors Olot Cultura 
• AP: Apropa Cultura 
• Col·lectius 50% 

 
 

 

Segon.- Aprovar els preus públics dels següents abonaments per a cicle d’espectacles: 
 

    

PAQUET EL + PETIT     

PAQUET 2 ESPECACLES                              12,00 €    

PAQUET 2 ESPECATCLES + TALLER                             15,00 €    

    

    

    

PAQUET BUTACA     

RUSCA                               6,00 €    

LA DONADEL 3ER 2ONA                             10,00    

GUERRILLERES                               6,00 €    

YOLO                               6,00 €    

I AM (T) HERE WE ARE THERE                               5,00 €    

HERMAFRODITES A CAVALL                               6,00 €    

SONOMA                             15,00 €   

ORPHEUS                             10,00 €   

MARE DE SUCRE                             15,00 €   

GEGANT DEL PI                             10,00 €   

BOIRA                               9,00 €   

GISELLE                             15,00 €    

CONCERT DE NADAL                             10,00 €    

TOTAL                          123,00 €    

    



 

 

 

PAQUET NADAL     

  PAQUET GENERAL PAQUET SA 

BOIRA                             10,00 €                           10,00 €  

GISELLE                             20,00 €                           16,00 €  

CONCERT DE NADAL                             20,00 €                           11,00 €  

TOTAL                             50,00 €                           37,00 €  

  
 
Tercer- Publicar els esmentats preus públics al BOP d’acord al que disposa l’article 45-
1-a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques LPACAP. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

20.1. - APROVACIÓ PREUS ESCOLA DE MÚSICA CURS 2022-2023 
 
Núm. de referència : X2022024401     
 
En relació a l’expedient IG112022000012 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics i normes de gestió de l’escola de música curs 2022-
2023 que es detallen: 
 
 
1.- PREU DE LA MATRÍCULA:   
 

El cost de la matrícula no es retorna, encara que sigui baixa inicial. 
 

La matrícula no està subjecta als descomptes de família nombrosa ni de 2n membre de la unitat 

familiar.  

 

Matrícula general  

• 55 € si es matriculen el primer trimestre  

• 46,66 € si es matriculen al 2n trimestre  

• 23,33 € si es matriculen al 3r trimestre  

  

Matrícula aula oberta  

• 30 € si es matriculen el primer trimestre  

• 20 € si es matriculen al 2n trimestre  

• 10 € si es matriculen al 3r trimestre  



 
 
 

 

Matrícula Escoltem música 

• 87€ en un sol pagament anual i sense mensualitats. 

          

 

2.- PREUS ACTIVITATS 
 

• Annex 1 taula de preus. 

• Tots els preus de les activitats són mensuals.  

 

 

3.- FORMES DE PAGAMENT 
 

• La matricula  es cobrarà únicament per domiciliació bancària i es carregarà a finals del 
mes de juliol, en el compte bancari facilitat pel pare, mare o tutor legal en el moment 
de fer la matrícula. 

 

• Les mensualitats es cobraran únicament per domiciliació bancària i es carregaran els 
rebuts mensualment entre els dies 1 i 5 de cada mes, en el compte bancari facilitat pel 
pare, mare o tutor legal en el moment de fer la matrícula. 
 
Les mensualitats es paguen senceres, segons els serveis sol·licitats i les bonificacions 
corresponents, tant si l’alumne assisteix con si no al centre. 
 
Si es produeix una alta entre l’1 i el 15 del mes, es cobrarà la mensualitat sencera. 
Si es produeix una alta a partir del 16 del mes, es cobrarà el 50% de la mensualitat. 
 
L’Ajuntament d’Olot iniciarà els tràmits pertinents per cobrar aquells rebuts que hagin 
estat retornats per l’entitat financera. 
 

4.- RESERVA DE PLAÇA  

  

Els alumnes que per un motiu justificat s'absentin un període superior a un mes, podran 

sol·licitar amb una antelació de 15 dies, un descompte del 50% de la quota mensual.  

  

5.- RETORN PER ABSÈNCIA   

  

En el cas que s'hagi d'anul·lar una classe per motius derivats de l'escola, es retornarà l'import. 

En cap cas es retornarà l'import si l'absència és de l'alumne. Tampoc es canviarà d'hora.  
  

6.- BONIFICACIONS 

En cas de ser família nombrosa o monoparental, degudament acreditada i la unitat familiar no 

superi el límit de la renda de 50.000 €, s’aplicarà una bonificació del 30%. 



 

En cas de tenir un segon membre de la unitat familiar (germans i/o pares o tutors legals) 

matriculat  

a l’escola, s’aplicarà una bonificació del 10%. Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota més 

reduïda. 

Els descomptes no són acumulables. 

7.- BAIXA D’UN ALUMNE 

Si un alumne vol donar-se de BAIXA, ha de comunicar-ho mitjançant el formulari web de l'Escola. 

La baixa serà efectiva a partir del mes següent a la recepció de la sol·licitud. 

 

Annex 1 

TAULA DE PREUS 

 

DATA D'INICI DE CURS: 12/09/2022 

PLA i ASSIGNATURES 

QUOTES MENSUALS   

  

Menors de 18 anys Majors de 18 anys 

     

SENSIBILITZACIÓ     

P3,P4,P5 20,00 €   

BÀSIC     

MÚSICA1,2,3 25,20 €   

PREPARATORI     

PREPARATORI 25,20 €   

APROFUNDIMENT     

MÚSICA 4,5,6 25,20 €   

AVANÇAT     

MÚSICA 7,8,9,10 31,00 € 41,00 € 

EDICIÓ DEL SO 15,50 € 20,50 € 

JOVES I ADULTS     

MÚSICA ADULTS 1,2,3,4 18,00 € 24,00 € 

AULA OBERTA     

CONJUNT CORAL 24,00 €   



 
 
 

CONJUNT INSTRUMENTAL 24,00 €   

CORAL DE MARES I PARES 24,00 €   

INSTRUMENT     

INSTRUMENT 30MIN. 49,00 € 58,50 € 

INSTRUMENT 40MIN. 63,00 € 75,00 € 

INSTRUMENT 60MIN. 90,50 € 107,50 € 

MÚSICA DE CAMBRA      

GRUP DE CAMBRA 60 MIN. 13,50 € 20,00 € 

GRUP DE CAMBRA 30 MIN. 6,75 € 10,00 € 

  
 
 
 
 
  

    

MATRÍCULES     

MATRÍCULA GENERAL 55,00 €   

MATRÍCULA AULA OBERTA 30,00 €   

ESCOLTEM MÚSICA 87,00 €   

    

DESCOMPTES:     

      

1- Segon membre de la unitat familiar:                                                                                                                                    

  10% de descompte a l'alumne que té la quota més baixa 

2- Família nombrosa o monoparental:                                                                                                                                                                                                 

     30% de descompte a tots els alumnes de la unitat familiar 

*Cal acreditar-ho amb el carnet de família nombrosa o monoparental i   

 els ingressos anuals no poden superar els 50.000€ (Declaració de renda de l'any anterior) 

Els descomptes no són acumulables   
 
 
Segon.- Publicar els esmentats preus públics al BOP d’acord al que disposa l’article 45-
1-a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques LPACAP 
 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

21.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ESCOLA MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ CURS 
2022-2023 

 

Núm. de referència : X2022024956     
 
En relació a l’expedient IG112022000013 I vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics i normes de gestió de l’escola municipal d’expressió 

curs 2022-2023 que es detallen: 

 

1. HORARI I CALENDARI DE FUNCIONAMENT 
 
HORARI: 
L’horari d’atenció al públic presencial de la secretaria durant el curs escolar és de 4 a 7.30 de la 
tarda. La responsabilitat dels nens i nenes és dels pares i/o les mares fins a l’inici de les classes 
on estan matriculats. 
 
CALENDARI: 
En el cas dels cursos anuals (mainada i joves) l’escola segueix el calendari escolar consensuat en 
el marc del Consell Escolar Municipal en relació als festius i dies de lliure disposició. En canvi, en 
el cas dels cursos trimestrals (joves i adults), es farà classe els dies de lliure disposició locals. 
 
 

2. PREUS 
 
Els preus descrits són els generals. En cas que un alumne tingui bonificacions caldrà calcular-ho 
en base a aquests preus.  
 
 
CURSOS ANUALS DE MAINADA I JOVES 
 
Matrícula  
 

• 78,00 € si es matriculen durant el primer trimestre. 

• 52,00 € si es matriculen durant el segon trimestre.   

• 26,00 € si es matriculen durant el tercer trimestre.  

 
Quotes mensuals 
 

• Import de la quota dels cursos de 2 hores  23 € 



 
 
 

Expressió Plàstica, Expressió Corporal i Plàstica, Tallers Artístics, Il·lustració i Còmic, L’Art 
del Teatre i Teatre Jove 

• Import de la quota dels cursos de 1,5 hores  18 € 

Dansa Creativa, Explorart i Interpretació i Màgia 

 
 
CURSOS TRIMESTRALS DE JOVES I ADULTS 
 
El preu varia en funció del curs i del material utilitzat a l’aula. 
 
Els preus dels cursos trimestrals del curs 2022-2023, sempre i quan es mantingui la mateixa 
oferta formativa actual, són els següents: 
 

Monogràfic Joves Adults           Jubilats 

Ceràmica 94,50 € 133,50 € 58,50 € 

Creació Teatral ---- 112,00 € 84,50 € 

Creacions Tèxtils 94,50 € 133,50 € 105,00 € 

Cuina i Creativa ---- 280,00 € 224,00 € 

Dansa Contemporània 77,00 € 83,50 € 63,50 € 

Dibuix i Pintura ---- 112,00 € 69,00 € 

Escriptura Creativa 77,00 € 83,50 € 63,50 € 

Fotografia 120,00 € 133,50 € 105,00 € 

Joieria Artística ---- 205,00 € 164,00 € 

L’Art de Parlar Bé en Públic ---- 83,50 € 63,50 € 

Patchwork ---- 112,00 € 84,50 € 

Teatre i Improvisació ---- 112,00 € 84,50 € 

 
En el cas que s'hagi d'anul·lar una classe o es tanqui l’escola per motius aliens a l’alumne, es 
descomptarà de l’import del pròxim trimestre o, si tots els alumnes hi estan d’acord, és 
recuperarà el dia o dies de classe perduts. Finalment, si no es recupera la classe perduda i/o 
l’alumne no continués el pròxim trimestre se li retornaria l’import de la classe corresponent. 
 
 



 

3. FORMES DE PAGAMENT 
 
• Matrícula 

 
Tant les matricules dels cursos anuals de mainada i joves com els preus trimestrals 
dels cursos de joves i adults se satisfaran amb document de pagament que s’expedirà 
al moment de la inscripció. 
 
Nota: com a excepció, es carregarà l’import de la matrícula al banc, a aquells alumnes 
ja inscrits en el curs anterior als cursos anuals de mainada i joves. 
 
Si no es realitza el pagament durant el període establert en el document de pagament 
o no s’atén el rebut domiciliat en entitat financera, queda anul·lada la matrícula i es 
per la plaça. 

 

• Quotes mensuals  
 
Les mensualitats dels anuals de mainada i joves es cobraran únicament per 
domiciliació bancària durant els mesos d’octubre a juny (9 rebuts), i es carregaran 
mensualment entre els dies 1 i 5 de cada mes, en el compte bancari facilitat pel pare, 
mare o tutor legal en el moment de fer la matrícula. 
 
L’Ajuntament d’Olot iniciarà els tràmits pertinents per cobrar aquells rebuts que hagin 
estat retornats per l’entitat financera.  

 
 

4. BAIXES D’ALUMNES 
 
Quan per a qualsevol motiu una família vol donar-se de baixa de l’escola durant el curs escolar, 
és imprescindible que ho comuniqui formalment presencialment, per correu electrònic o 
telefònicament. A partir d’aquest moment, es deixarà de cobrar la quota mensual que va 
domiciliada al banc. En el cas de la matrícula, aquesta no és retorna ni total ni proporcionalment 
però pot ser aprofitada per a realitzar una altra activitat més endavant durant el mateix curs 
escolar. 
 
Quan per a qualsevol motiu un alumne vol donar-se de baixa d’un curs trimestrals, cal que ho 
comuniqui formalment presencialment, per correu electrònic o telefònicament ja que així la 
seva plaça pot ser aprofitada per un altre alumne en el cas que el grup hagués estat ple. Tot i 
així, no es retornarà ni total ni proporcionalment l’import del pagament trimestral. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5. BONIFICACIONS 
 
 
En cas de ser família nombrosa o monoparental, degudament acreditada i la unitat familiar no 
superi el límit de la renda de 50.000 €, s’aplicarà una bonificació del 30%. 
 
En cas de tenir un segon membre de la unitat familiar (germans i/o pares o tutors legals) 
matriculat a l’escola, i la unitat familiar no superi el límit de la renda de 50.000 €, s’aplicarà una 
bonificació del 20%. Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota més reduïda. 
 
Els descomptes no s’aplicaran a les matrícules dels jubilats. Per gaudir del preu de jubilat cal 
acreditar la condició. 
 
En cas que un nen/a o jove es matriculi a dos cursos anuals, només es cobrarà una sola matrícula.  
En el cas que un adult es matriculi a dos cursos trimestrals a la vegada, es descomptarà la part 
proporcional de la matrícula en el segon (26 euros) sempre i quan no sigui jubilat. 
 
En el cas que un jove es matriculi a un curs anual i a un curs trimestral, es descomptarà la part 
proporcional de la matrícula en el segon (26 euros).  
 
Els descomptes no són acumulables.  

 
 

6. CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ    
 
 
CURSOS ANUALS DE MAINADA I JOVES 
 
A. PREINSCRIPCIÓ CURSOS ANUALS 
ALUMNES ACTUALS: Durant la segona quinzena de maig cal portar omplerta la butlleta (annex 
1) que se’ls hi lliurarà durant el mes de maig. 
ALUMNES NOUS: Durant la segona quinzena de juny presencialment o per Internet. 
 
 
B. MATRICULACIÓ CURSOS ANUALS 
ALUMNES ACTUALS: Si han fet preinscripció no cal que facin cap més tràmit. Se’ls enviarà el 
document de ràfega bancària per correu electrònic que han de fer efectiu abans de l’inici de les 
matriculacions dels alumnes nous. En cas contrari, perdran la reserva de la plaça. 
ALUMNES NOUS: Durant la segona quinzena de setembre presencialment o per Internet. 

 
CURSOS TRIMESTRALS DE JOVES I ADULTS 
 
A. PREINSCRIPCIÓ CURSOS TRIMESTRALS 



 

ALUMNES ACTUALS: Durant la segona quinzena de maig cal portar omplerta la butlleta (annex 
2) que se’ls hi lliurarà durant el mes de maig. 
ALUMNES NOUS: Durant la segona quinzena de juny presencialment o per Internet. 
 
 
B. MATRICULACIÓ CURSOS TRIMESTRALS 
Les matriculacions dels cursos trimestrals es faran trimestralment abans de l’inici de cada 
trimestre en les dates que es faran públiques per l’escola, presencialment o per Internet. 

 
 

7. CRITERIS D’ADMISSIÓ I OBSERVACIONS 
 
 
L’escola està oberta a qualsevol persona sense tenir en compte cap requisit. Els cursos estan 
limitats a determinades edats en funció de la seva temàtica i/o disciplina. 
 
Els alumnes que comencen un cop iniciat el curs poden sol·licitar un dia de prova gratuït, sempre 
i quan el grup i l’especialitat on volen provar sigui un grup actiu i en funcionament. 

 
L’Àrea de Cultura i Educació podrà bonificar la matricula, el material i/o les quotes a aquells 
alumnes que la seva assistència a l’escola formi part d’un projecte socioeducatiu promogut per 
l’administració. Aquest projecte serà temporal i la bonificació durarà el que duri el projecte. 
Caldrà que el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa emeti un informe exposant el projecte i el 
nom dels participants que s’haurà d’aprovar amb un decret del director de l’Àrea de Cultura i 
Educació. 
 
En els supòsits que calgui consolidar alguna d’aquestes situacions, caldrà tramitar un ajut, una 
subvenció o una beca amb càrrec al pressupost de despeses d’acord amb el que estableix la 
normativa vigent. 
 
 

8. OFERTA D’ACTIVITATS I DE PLACES 
 
 
L’escola ofereix més d’una vintena de cursos, tant anuals com trimestrals, de diferents àmbits i 
disciplines pensats per a totes les edats. Les activitats tenen lloc matí i tarda de dilluns a 
divendres  i en diferents horaris i durada. 
 
Les places dels cursos són limitades a grups reduïts. Tot i així, depenent de la disciplina, temàtica 
del curs o altres circumstàncies alienes a l’escola, aquestes poden ser ampliades o reduïdes. 
 
Tant en els cursos anuals com trimestrals, quan aquests quedin plens, els alumnes quedaran en 
reserva a l’espera d’una vacant lliure per ordre d’inscripció. 
ANNEX 1 



 
 
 

 

BUTLLETA DE PREINSCRIPCIÓ EME, CURS 2022-2023     
 
 
 
Nom pare/mare o tutor legal  ___________________________________DNI _______________________ 

 

Nom i cognoms alumne/a ______________________________________DNI _______________________ 

    Família Nombrosa o Monoparental   Familiar Matriculat 

a l’Escola 

 

OFERTA FORMATIVA (subjecte a canvis per qüestions organitzatives i/o logístiques) 

Marcar amb una creu l’especialitat i el dia (només els espais en blanc) 

La formalització de la matrícula serà al setembre 

 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Il·lustració i 
Còmic              (8-

18 anys) 

     

Explorart         (3-
5 anys) 

     

Expressió 
Plàstica          (6-

10 anys) 

     

Expressió 
Corporal i 

Plàstica          (6-
10 anys) 

     

Tallers Artístics        
(8-18 anys) 

     

Interpretació i 
Màgia             (8-

18 anys) 

     

Dansa Creativa 
(6-10 anys) 

     

L’Art del Teatre 
(8-12 anys) 

     

Teatre Jove   (13-
18 anys) 

     

 
  
 
   Data   Signatura 
 
 

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 
Responsable del tractament Ajuntament d’Olot 

Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot 
Tel. 972 27 91 00  
Atencioalciutada@olot.cat  http://www.olot.cat  

Dades de contacte del delegat de protecció de dades dpd@olot.cat 
Ajuntament d’Olot 
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot 
Tel. 972 27 91 18 

Finalitat del tractament Gestió integral del servei 

Base jurídica -Prestació del servei 

  



 

Destinataris Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi. 

Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-
ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades personals i garantía dels drets digitals, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament 
d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot 
Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD 

Termini de conservació de les dades Terminis de conservació definit al calendari de disposició i accés a la documentació disponible al 
Portal de Transparència de l’Ajuntament. 

Reclamació Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu electrònica de 
l’Ajuntament d’Olot https://seu-e.cat/ca/web/olot 

 

 

ANNEX 2 
 
 

BUTLLETA DE PREINSCRIPCIÓ EME, CURS 2021-2022 

 

 

Benvolgut/da, 

 

Properament obrirem el període de preinscripció per al curs 2022-23. Abans d’això, com a alumnes en actiu de 

l’escola com sou, us donem l’oportunitat de fer-la primer vosaltres.  

 

 

1- Fer la preinscripció: omplir la butlleta i lliurar-la a secretaria  

 

2- Confirmar la matrícula: Durant la primera quinzena de setembre rebreu, per correu electrònic, un 

document de ràfega bancària que correspondrà al primer trimestre del curs que caldrà fer efectiu al 

banc abans de l’inici del trimestre. Amb aquest pagament es confirma la matrícula.  

 
    
 
 
Nom ___________________________________DNI _______________________ 

 

Especialitat:  ___________________________________ (Consultar opcions al web) 

 

Dia de la setmana: _______________________ (Consultar opcions al web) 

 
 
Disposeu de carnet de  família nombrosa o monoparental?  Sí    NO (us serà demanada l’acreditació) 

Tindreu un familiar matriculat a l’escola?  Sí    NO      (indicar el familiar) 

 

 
         Data  
 Signatura 

 
 
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 
Responsable del tractament Ajuntament d’Olot 

Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot 
Tel. 972 27 91 00  
Atencioalciutada@olot.cat  http://www.olot.cat  

Dades de contacte del delegat de protecció de dades dpd@olot.cat 
Ajuntament d’Olot 
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot 
Tel. 972 27 91 18 

Finalitat del tractament Gestió integral del servei 

Base jurídica -Prestació del servei 

Destinataris Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi. 



 
 
 

Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-
ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades personals i garantía dels drets digitals, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament 
d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot 
Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD 

Termini de conservació de les dades Terminis de conservació definit al calendari de disposició i accés a la documentació disponible al 
Portal de Transparència de l’Ajuntament. 

Reclamació Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu electrònica de 
l’Ajuntament d’Olot https://seu-e.cat/ca/web/olot 

 

 

Segon.- Publicar els esmentats preus públics al BOP d’acord al que disposa l’article 45-

1-a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques LPACAP. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

22.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ TREBALL I FORMACIÓ 2021 
LÍNIES MG52 -PRGC I PANP (SOC-TRFO EELL REACT). 

 

Núm. de referència : X2022003687     
 
En relació a l’expedient SPR12022000001 d’acceptació de subvenció per les actuacions 
del Programa Treball i Formació del SOC de les línies MG52, PRGC I PANP, s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, amb 
destinació a les actuacions del Programa Treball i Formació de les línies MG52, PRGC 
I PANP, per un import de 211.800,96 euros. 
 
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut 
d’aquesta subvenció al pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament a la partida 22 200 
450807 SOC069/21/000067 SUB. TREBALL I FORMACIÓ MG52 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 

23.1. - RESERVA DE CRÈDIT PER ADQUISICIÓ DE DRETS FUNERARIS 
 
Núm. de referència : X2022026205    
  
Atès que de conformitat amb l’article 35 del Reglament del cementiri, l’Ajuntament de la 
ciutat, a petició del titular d’un dret funerari a perpetuïtat podrà adquirir aquest dret 
mitjançant el pagament d’un preu prèviament establert per la pròpia Corporació, el qual 
anirà a càrrec d’una partida pressupostària especialment habilitada per a la compra de 
drets funeraris a perpetuïtat. Atès que diversos propietaris de drets funeraris a 
perpetuïtat han manifestat la seva voluntat de vendre aquests drets a l’Ajuntament de la 
ciutat. Atès que, per una part, l’Ajuntament d’Olot, en resolució de ple de data 23 de 
desembre de 2021, va establir quin havia de ser el preu màxim de compra d’aquest dret 
i que, d’altra banda ha previst en el seu pressupost municipal una partida específica per 
a la compra de drets funeraris a perpetuïtat. 
 
En relació a l’expedient CM022022000001 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: 
 
1.- Adquirir els drets funeraris a perpetuïtat del cementiri municipal a aquells titulars dels 
mateixos que han manifestat la seva voluntat de vendre’ls. Aquesta adquisició es limitarà 
a la quantitat global de deu mil euros (10.000€).  
 
2.- La compra d’aquest dret funerari anirà a càrrec de la partida número 
22.170.164.63209 
 
 

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

200200  Despeses 22170  164  63209 10000 INVERSIONS CEMENTIRI MUNICIPAL (PR22) 170 007 999 060 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
24.1. - APROVACIÓ EXPEDIENT I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE 

REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT ABREUJAT, DE LES OBRES DE RENOVACIÓ AMB AMPLIACIÓ DE 
LA LÍNIA DE CLAVEGUERAM DEL CARRER DELS SASTRES, CARRER DE SANT 

ROC I PLAÇA MAJOR. FASES 2 I 3:CARRERS SANT ROC I SASTRES; I 
CONVOCATÒRIA LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2022026365    
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  

Antecedents  

Vista la necessitat de contractar les obres de de renovació amb ampliació de la línia de 
clavegueram del carrer dels Sastres, carrer de Sant Roc i Plaça Major. Fases 2 i 3: 



 
 
 

Carrers Sant Roc i Sastres d’Olot, ,d'acord amb l'informe tècnic emès pel Sr. Ramon 
Prat Molas, com a Cap de l’Àrea de Territori  de l’Ajuntament d’Olot NI022022000935 
de data 6 de maig de 2022. 

Vist que l’any 2019 es va executar la fase 1 del projecte, que corresponia a l’àmbit de la 
Plaça Major. Les obres previstes en el contracte que de la nova licitació corresponen a 
les fases 2 i 3 (àmbit dels carrers Sant Roc i Sastres) 

Segons projecte aprovat per Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2019. 

L’actualització de preus del projecte tècnic es va aprovar definitivament el dia  12 de 
maig de 2022 

El pressupost base de licitació ascendeix a 68.367,99 € (IVA exclòs), més 14.357,28€ 
en concepte d’IVA, calculat al 21% i un total de 82.725,27 € 

Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim de 2 mesos, a comptar 
del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a  68.367,99 €, IVA exclòs. 

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada. 

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb 
el previst als articles 25 i 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic ( en endavant LCSP). 

Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat 
abreujat, atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de 
la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà la ordinària. 

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei. 

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

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

Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 

Vist el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en data 
26 de juny de 2019. 

I vist l’expedient administratiu núm.CCS120122000025 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 



 

Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de renovació amb ampliació 
de la línia de clavegueram del carrer dels Sastres, carrer de Sant Roc i Plaça Major. 
Fases 2 i 3: Carrers Sant Roc i Sastres d’Olot, incorporant-hi la documentació a què fa 
referència l'article 116 del LCSP. 

Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de 
contractació administrativa de les obres de renovació amb ampliació de la línia de 
clavegueram del carrer dels Sastres, carrer de Sant Roc i Plaça Major. Fases 2 i 3: 
Carrers Sant Roc i Sastres d’Olot, amb un import màxim de licitació ascendeix a 
82.725,27 euros IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 68.367,99 € de pressupost 
net i 14.357,28 € en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 

La durada del contracte és de 2 mesos, a comptar del dia següent a la signatura de 
l’acta de comprovació de replanteig. 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres de de renovació amb ampliació de la línia de clavegueram del 
carrer dels Sastres, carrer de Sant Roc i Plaça Major. Fases 2 i 3: Carrers Sant Roc i 
Sastres d’Olot, tal i com determinen els articles 122 i 124 de la LCSP. 

Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 
la següent partida del pressupost municipal:  

2022 1140 160 61907  ACTUACIÓ CLAVEGUERAM SANT ROC 

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

200200  Despeses 22140  160  61907 82725.27 ACTUACIONS CLAVEGUERAM SANT ROC 
(PR22) 

100 001 001 001 000 000 

Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Prat Molas, com 
a cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats determinades a 
l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució , adoptar les decisions i 
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de 
la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi. 
 
Sisè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres de 
renovació amb ampliació de la línia de clavegueram del carrer dels Sastres, carrer de 
Sant Roc i Plaça Major. Fases 2 i 3: Carrers Sant Roc i Sastres d’Olot, que es tramitarà 
pel procediment obert simplificat abreujat i es durà a terme atenent a diversos criteris 
d’adjudicació de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146, 159 i concordants 
de la LCSP, i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament 
d’Olot.  
 
Setè.- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

24.2. - SERVEIS DE REDACCIÓ ESTUDI DE VIABILITAT DE LES 
DETERMINACIONS DEL POUM EN RELACIÓ AL SISTEMA DE VIALITAT, EL 

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES I LA UBICACIÓ DELS APROFITAMENTS 
URBANÍSTICS EN L'ÀMBIT DE LA RONDA FLUVIÀ I LA RONDA PARAIRES. 

 
 

Núm. de referència : X2022022984     
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de redacció d’un estudi de viabilitat de 
les determinacions del POUM en relació al sistema de vialitat, el sistema d’espais lliures 
i la ubicació dels aprofitaments urbanístics en l’àmbit de la Ronda Fluvià i la Ronda 
Paraires, entre el carrer Marià Vayreda (Pont de Cal Russet) i el carrer Martí Paralols 
(Pont de la Creu); com es desprèn de l’informe de data 25  d’abril 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 d’un estudi de viabilitat de les determinacions del POUM en relació al sistema 
de vialitat, el sistema d’espais lliures i la ubicació dels aprofitaments urbanístics en 
l’àmbit de la Ronda Fluvià i la Ronda Paraires, entre el carrer Marià Vayreda (Pont de 
Cal Russet) i el carrer Martí Paralols (Pont de la Creu): 

-Francesc Baquer Font i Jordi Moret Vayreda 

-Josep Maria Adam Duran 

-Eduard Callís Freixas i Guillem Moliner Milhau 

 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot en data 23 de maig de 2022, la millor proposta 
és la presentada pels arquitectes FRANCESC BAQUER FONT i JORDI MORET 
VAYREDA, per ser l’oferta presentada amb un import inferior al 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 Srs. FRANCESC BAQUER FONT i 
JORDI MORET VAYREDA 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: CC012022000369 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. NI022022000853 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap 
de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot de data 25 d’abril 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 Srs. FRANCESC BAQUER FONT amb NIF **** i el Sr. JORDI 

MORET  VAYREDA  amb NIF núm. **** ,  el contracte menor del servei de redacció 
d’un estudi de viabilitat de les determinacions del POUM en relació al sistema de vialitat, 
el sistema d’espais lliures i la ubicació dels aprofitaments urbanístics en l’àmbit de la 
Ronda Fluvià i la Ronda Paraires, entre el carrer Marià Vayreda (Pont de Cal Russet) i 
el carrer Martí Paralols (Pont de la Creu);  pel preu de setze mil nou-cents quaranta 
euros (16.940 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en  catorze mil euros (14.000€) de pressupost net i .dos 
mil nou-cents quaranta euros (2.940 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de quatre mesos, a partir de la data 
de recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.940 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida  núm. 22.140.151.64001 “plànols i projectes” del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 22.140.151.64001 8470 Plànols i projectes  100 004 001 001 000 000 
200220  Despeses 22.140.151.64001  8470 Plànols i projectes  100 004 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació adjuntarà 



 
 
 

una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012022000369. 
 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a: “Francesc Baquer Font i Jordi Moret Vayreda”; 
“Josep Maria  Adam Duran” i “Eduard Callís Freixas i Guillem Moliner Milhau”.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

24.3. - SERVEI PER A LA CONSERVACIÓ, DIGITALITZACIÓ, PUJADA AL 
CERCADOR D'IMATGES I PRIMERA DESCRIPCIÓ DEL FONS EVELI BARNADAS 

VILA DE L'ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA (ACGAX) 
 
Núm. de referència : X2022024959     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei per a la conservació, digitalització, 
pujada al Cercador d’Imathers i primera descripció del Fons Eveli Barnadas de l’Arxiu 
Comarcal de la Garrtoxa (ACGAX), com es desprèn de l’informe de data 13 de maig de 
2022,  emès per la Sra. Anna Bonfill Plana, cap d’àrea de l’Arxiu Municipal 

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 a 
la conservació, digitalització, pujada al Cercador d’Imathers i primera descripció del Fons 
Eveli Barnadas de l’Arxiu Comarcal de la Garrtoxa (ACGAX) 

-Roger Martí Martin 

-Laura Trias Corredor 

-Anna Rius Fernández 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès per la Sra. Anna Bonfill Plana, cap 
d’àrea de l’Arxiu Municipal, en data 23 de maig de 2022;  la millor proposta és la 
presentada per la Sra. ANNA RIUS FERNÁNDEZ, per haver presentat l’oferta més 
econòmica.  

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



 

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de la Sra. ANNA RIUS FERNANDEZ  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: CC012022000398 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. NI02022001009 emès per la Sra. Anna Bonfill Plana, 
cap d’àrea de l’Arxiu Municipal, de data 13 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 la Sra. ANNA RIUS FERNANDEZ , amb NIF núm. **** , el contracte menor del 
servei per a la conservació, digitalització, pujada al Cercador d’Imathers i primera 
descripció del Fons Eveli Barnadas de l’Arxiu Comarcal de la Garrtoxa (ACGAX) ;  pel 
preu de cinc mil euros (5.000 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en quatre mil cent trenta-dos euros amb  vint-i-tres 
cèntims (4.132,23 €) de pressupost net i vuit-cents seixanta-set euros amb setanta-set 
cèntims (867,77 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà a partir de la  data de recepció de 
la notificació de l’adjudicació i fins el 31 de desembre de 2022. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 5.000 €, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida núm. 22.400.3322.227790 “Arxiu Municipal d’Olot” del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 22400  3322 227990 5000 ARXIU MUNICIPAL D'OLOT 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 
CC012022000398 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a: “Anna Rius Fernàndez”; “Roger Martí  Martin” i 
“Laura Trias Corredor”.  
 



 
 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
24.4. - SERVEI D'ALLOTJAMENT PER NECESSITATS SOCIALS DURANT EL MES 

D'ABRIL DE 2022 
Núm. de referència : X2022026651     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa presta els serveis socials a tota la comarca de 
la Garrotxa, inclosa la ciutat d’Olot.  
 
L’Ajuntament d’Olot té delegades les polítiques de benestar social al Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa.  
 
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es considera mitjà propi personificat de 
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes del què s’estableix 
a l’art. 32.2 de la Llei, 9/2017 de 8 de novembre (LCSP).  
 
Atès que ha estat necessari realitzar serveis d’allotjament a usuaris en risc d’exclusió 
social.  
Atès que es valora favorablement la capacitat de l’empresa COS RIBERA SL i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació del 
servei.  
 
I vist l’informe de la Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 13 de 
maig de 2022.  
 
Fonaments jurídics  
 
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.  
 
Atesa la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions efectuades pel 
cartipàs municipal. 
 

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



 

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012022000414 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

 Primer.- APROVAR l’informe tècnic emès per la Sra. Teia Fàbrega Pairó, com a 
directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 13 de maig de 2022 en què 
es motiven les necessitats de contactar. 

 
Segon.- ADJUDICAR a favor de l’empresa COS RIBERA SL , amb NIF núm. 
B17928516, el contracte pel servei d’allotjament per necessitats socials durant el mes 
d’abril de 2022, per import de set mil set-cents vint-i-dos euros (7.722 €), IVA inclòs.  
 
L’esmentat preu es desglossa en set mil vint euros (7.020 €) de base imposable i set-
cents dos euros (702 €) d’IVA calculat al 10%  
 
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 7.722 € IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 22.600.231.227999 “prestació socials (pensions i altres)” del 
pressupost municipal: 
 

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

200240   Despeses 22600  231  227999 7722 PRESTACIONS SOCIALS (PENSIONS I 
ALTRES) 

600 003 288 099 999 999 

 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

24.5. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT ABREUJAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES DE 

L’APLICACIÓ MILESTONE XPROTECT PROFESSIONAL+; I CONVOCATÒRIA DE 
LICITACIÓ 

 

Núm. de referència : X2022026504    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

  
Atès que actualment hi ha 55 llicències i cal  una ampliació de 15 llicències més, es 
preveu una contractació de 15 llicències de XPPLUSDL XProtect Professional + Device 
Licence(DL) i 70 llicències de Care Plus for XProtect Professional + DL per 2 anys. 
 
Vist l’informe NI022022001090 emès pel Joan Prat Espuña, Responsable del 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot. 



 
 
 

 
El termini de subministrament de les llicències s’estableix en 2 anys des del 1 de juny 
de 2022 a 31 de maig de 2024. 
 
El pressupost base de licitació ascendeix a  nou mil sis-cents vuitanta (9.680,00 €) IVA 
inclòs. Aquest import es desglossa en vuit mil euros (8.000,00 €)  de pressupost net i mil 
sis-cents vuitanta euros (1.680,00 €)  en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 
 
El Valor Estimat (VE), és de 8.800,00 € amb una modificació del contracte màxim del 
10% del pressupost base sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient, 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP. 
 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat 
abreujat , d’acord amb l’article 159 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà 
ordinària, de conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP. 
 
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP. 
 

Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019, i vist el decret de delegació de competències de 
data 25 de juny de 2019. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000027 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 

Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació pel 
subministrament de 15 llicències de XPPLUSDL XProtect Professional + Device Licence 
(DL) i 70 llicències de Care Plus for XProtect Professional + DL  i serveis de suport, 
incorporant-hi la documentació que fa a què fa referència l’article 116 de la LCSP.  
 
Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de 
contractació administrativa que ha de regir la licitació pel subministrament de 15 
llicències de XPPLUSDL XProtect Professional + Device Licence (DL) i 70 llicències de 
Care Plus for XProtect Professional + DL  i serveis de suport, per un període de 2 anys 
pel preu de  nou mil sis-cents vuitanta (9.680,00 €) IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en vuit mil euros (8.000,00 €)  de pressupost net i mil sis-cents vuitanta euros 
(1.680,00 €)  en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 



 

 
La durada del contracte s’estableix en 2 anys des del 1 de juny de 2022 al 31 de maig 
de 2024. 
 
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques 
que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i com 
determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 
 
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec 
a la següent partida del pressupost municipal 
 
2022 120 920 227994 - Manteniment i suport informàtic 
 
La distribució dels pagaments dels següents anys és la següent: 
 

 Total 

Any 1:  6.534,00 € 

Any 2: 3.146,00 € 

 9.680,00 € 

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

200200  Despeses 22120  920  227994 6534 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 3146 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit adequat 
i suficient per atendre la despesa. 
 
En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.  
 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l’expedient de contractació del 
subministrament de 15 llicències de XPPLUSDL XProtect Professional + Device Licence 
(DL) i 70 llicències de Care Plus for XProtect Professional + DL  i serveis de suport que 
es tramitarà de forma ordinària, pel procediment obert simplificat abreujat, i es durà a 
terme  atenent a un únic criteri d’adjudicació;  d’acord amb el que disposen els articles 
145 i 146 de la LCSP, i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Joan Prat Espuña, 
Responsable del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, 
amb les facultats determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva 
execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 
d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats 
que l’òrgan de contractació li atribueixi. 
 
Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

 
 
 

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

REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT ABREUJAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE LLICENCIES DE 

L’APLICACIÓ MANAGEMENTENGINE PATCH MANAGER; I CONVOCATÒRIA DE 
LICITACIÓ 

Núm. de referència : X2022026502    
 
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

  
Atès que es necessita contractar la renovació del subministrament de llicències de 
l’aplicació Patch Manager, que s’utilitza des del Departament d’Informàtica per controlar 
i aplicar les actualitzacions de sistemes aplicatius i alguns programes dels Pc’s i 
servidors de l’Ajuntament d’Olot, per 50 servidors, 300 ordinadors personals i 2 usuaris. 

Vist l’informe NI022022001091 emès pel Joan Prat Espuña, Responsable del 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot. 
 
El termini de subministrament de les llicències s’estableix en 3 anys des del 12 de juliol 
de 2022 a 11 de juliol de 2025. 
 
El pressupost base de licitació ascendeix a  vuit mil cinc-cents trenta euros amb 
cinquanta cèntims 8.530,50 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en  set mil 
cinquanta euros  7.050,00 € de pressupost net i mil quatre-cents vuitanta euros amb 
cinquanta cèntims  1.480,50 € en concepte d’IVA calculat al 21%. 
 
El Valor Estimat (VE), és de 7.402,50 € amb una modificació del contracte màxim del 
5% del pressupost base sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient, 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP. 
 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat 
abreujat , d’acord amb l’article 159 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà 
ordinària, de conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP. 
 
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP. 



 

 

Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019, i vist el decret de delegació de competències de 
data 25 de juny de 2019. 

 
I vist l’expedient administratiu núm.CCS12022000026 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 

Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació de 
llicències de l’aplicació Patch Manager, incorporant-hi la documentació que fa a què fa 
referència l’article 116 de la LCSP.  

 
Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de 
contractació administrativa que ha de regir la licitació pel de llicències de l’aplicació 
Patch Manager, per un període de 3 anys pel preu de   vuit mil cinc-cents trenta euros 
amb cinquanta cèntims 8.530,50 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en  set mil 
cinquanta euros  7.050,00 € de pressupost net i mil quatre-cents vuitanta euros amb 
cinquanta cèntims  1.480,50 € en concepte d’IVA calculat al 21%. 
 
La durada del contracte s’estableix en 3 anys des del 12 de juliol de 2022 a 11 de juliol 
de 2025. 
 
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques 
que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i com 
determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 
 
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec 
a la següent partida del pressupost municipal 
 
2022 120 920 227994 - Manteniment i suport informàtic 
 

La distribució dels pagaments dels següents anys és la següent: 
 

 Total 

2022 2.843,50 € 

2023 2.843,50 € 

2024 2.843,50 € 

 8.530,50 € 

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

200200  Despeses 22120  920  227994 2843.50 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 2843.50 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 2843.50 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

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



 
 
 

 
En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.  
 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l’expedient de contractació del 
subministrament de llicències de l’aplicació Patch Manager que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert simplificat abreujat, i es durà a terme  atenent a un únic 
criteri d’adjudicació;  d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i 
procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Joan Prat Espuña, 
Responsable del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, 
amb les facultats determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva 
execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 
d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats 
que l’òrgan de contractació li atribueixi. 
 
Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
24.7. - ESPORTS: CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PEL 

MANTENIMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2022024092     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000386 i antecedents corresponents,  
d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
 
 
Atès que és necessari contractar el subministrament de productes pel manteniment de 
la Piscina Municipal. 
 
Codi CPV: 24962000-5 Productes Químics pel tractament de l’aigua 
 
Atès que la necessitat a satisfer s’integra dins les competències de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès que s’ha demanat pressupost a les següents empreses pel subministrament de 
productes pel manteniment de la Piscina Municipal. 

 
1. “Construccions Germans Rodeja SL”  
2. “Industrias Linadmer S.L” 
3. “J&S Piscines SL” 

 



 

Atès que segons l’informe de valoració, de les 3 empreses sol·licitades, s’ha presentat 
únicament 1 empresa.  

La valoració tècnica de la oferta presentada, en base als criteris establerts en la 
sol·licitud, és la següent:  
 

• “Industrias Linadmer S.L”  
Preu: 13.238,49 € + 2.780,08 € en concepte d’IVA  

 
Analitzades les ofertes, s’informa favorablement a la contractació de l’oferta presentada 
per l’empresa “Industrias Linadmer S.L”, per haver estat la única oferta.  
 
Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals de 
contractació.  
 
Atès que l’empresa Industrias Linadmer S.L no ha subscrit amb l’Ajuntament d’Olot, 
durant el present exercici pressupostari, més contractes menors pel mateix objecte que 
individual o conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de 
serveis a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant LCSP). 
  
 
Fonament Jurídic 
 
Primer.- Atesa la definició que l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de subministres. 
 
Segon.- Atès  el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i 
aprovació de l’expedient administratiu. 
 
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la 
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000386 d’esports i antecedents corresponents, la 
regidora d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTE 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Primer.- Aprovar l’informe emès per Clàudia Planas Grabalosa, Coordinadora de les 
Instal·lacions Esportives Municipals de data 18 de maig de 2022 en el que es motiven 
les necessitats de contractar.  
 
Segon.- S’adjudiqui el contracte menor de subministrament de productes pel 
manteniment de la Piscina Municipal, a favor de l’empresa Industrias Lindamer S.L, amb 
NIF B17016718, pel preu de setze mil divuit euros amb cinquanta-set cèntims, 
(16.018,57 €), IVA inclòs. 
 



 
 
 

L’esmentat preu es desglossa en 13.238,49 € de pressupost net i 2.780,08 € en 
concepte d’IVA calculat al 21%. 
 
Tercer.- El termini de lliurament serà segons les necessitats de la instal·lació, durant el 
període del 15/5/2022 al 31/12/2022. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.018,57 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 2022 399 342 212000 CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS IEMS del 
pressupost de l’Ajuntament d’Olot. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

25.1.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 15.02 "POU DEL GLAÇ".- 
PROPOSANT APROVAR INICIALMENT. 

 
 

La junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 

26.1.-REPARCELACIÓ VOLUNTARIA DEL PAU 15.02 “POU DEL GLAÇ”.- 
PROPOSANT APROVAR INICIALMENT. 

 
 

La junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 
 

 
27.1.- SUBVENCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE CONTROL 

EFECTIU DELS CABALS SUBMINISTRATS EN ALTA.-PROPOSANT DONAR 
COMPTE. 

 
 
La junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 
 

28.1. - PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA DE REMODELACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS DEL SERVEI DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA D’ANIMALS DE 

COMPANYIA “CAN MALI”.- PROPOSANT APROVAR PRÈVIAMENT 
 
Núm. de referència : X2021057062     
 
 
Vista la instància presentada pel Consell Comarcal de la Garrotxa en data 16 de 
novembre de 2021 i amb número de registre d’entrada E2021022270 conforme a la qual 
demana la tramitació del Pla d’actuació específica en sòl no urbanitzable per a la 
remodelació de les instal·lacions del servei de recollida i custòdia d’animals de 
companyia de la comarca de la Garrotxa. 
 



 

Vist l’informe de règim urbanístic emès per l’arquitecte municipal en data 24 de 
novembre de 2021, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist que es van sol·licitar informes al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural (Agricultura), al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, a 
l’Agència Catalana de l’Aigua i al Servei Territorial de Carreteres de Girona. 
 
Vist l’informe emès pel servei Territorial de carreteres a Girona en data 11 de febrer de 
2022. 
 
Vista l’autorització emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua en data 4 d’abril de 2022 
que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable amb condicions emès pel Parc Natural de la zona volcànica de 
la Garrotxa en data 18 de maig de 2022, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable emès pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural (Agricultura), que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist que al BOP número 61 de data 29 de març de 2022 es va publicar l’edicte 
d’informació pública del referit Projecte d’Actuació Específica durant el termini d’un mes 
sense que es presentessin al·legacions de cap tipus. 
 
Vist l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme referit al procediment per a l’aprovació de projectes d’actuació 
específica d’interès públic en sòl no urbanitzable. 
 
En relació a l’expedient UPL12021000013, 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 PRÈVIAMENT el Projecte d’actuació específica en sòl no 
urbanitzable per a la remodelació de les instal·lacions del servei de recollida i custòdia 
d’animals de companyia de la comarca de la Garrotxa. 
 
SEGON.- TRAMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona del 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de 
Catalunya, per a la seva aprovació definitiva, si procedeix. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

29.1. - SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA. FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER 
EXTRAORDINARI 2022.- PROPOSANT SOL·LICITAR 

 

Núm. de referència : X2022026832     
 
La Diputació de Girona ha publicat la convocatòria de subvencions del Fons econòmic 
de caràcter extraordinari, podent-se presentar les sol·licituds fins el dimarts dia 31 de 
maig de 2022.  
 
D’acord amb el contingut de les Bases Reguladores, publicades en el Butlletí Oficial de 
la Província del dia 18 de març de 2022, el Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels presents acords: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR la subvenció del Fons econòmic de caràcter extraordinari de 
la Diputació de Girona per a l’any 2022, segons Bases Reguladores aprovades en el Ple 
de la Diputació en la sessió del dia 15 de març de 2022, per l’import màxim establert per 
a aquest municipi de 139.707,23 euros. 
 
SEGON.- AUTORITZAR el senyor alcalde per a subscriure la documentació pertinent, 
inclosa la seva rectificació, si fos el cas. 
 
 
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 

 


