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ACTA NÚM. 23 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  
EL DIA 16 DE JUNY DE 2022. 

 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 16 de juny 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, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles Flaqué. 
 
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició Josep Guix i Feixas i Jordi Gasulla i Flavià.  
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera 
 
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 9 de juny: 

- Dijous 9 de juny a la Sala de Plens va assistir a les audicions de finals de curs 
que van realitzar els alumnes de l’Escola Municipal de Música. A continuació, es va 
desplaçar al Consell Comarcal per participar al Consell d’Alcaldies. 

- Divendres 10 de juny va assistir amb la regidora Imma Muñoz a l’inici de la 
jornada “Laboratori de regeneració de veïnatge: repensant les ciutats per a les 
persones des de la proximitat” dins dels actes del Mercat de la Conversa. Al migdia 
va participar en l’acte d’homenatge als treballadors de la Fundació Hospital d’Olot i 
Comarcal. Al vespre es va desplaçar a la Deu per assistir a l’entrega dels Premis 
Garrotxí de l'any. 

- Dissabte 11 de juny va desplaçar-se fins a Montblanc per assistir a la trobada 
d’arxius comarcals que es va celebrar amb motiu dels 40 anys de la creació de la 
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Xarxa d’Arxius Comarcals i que coincidia també amb el 40è aniversari de l’Arxiu 
Comarcal de la Conca de Barberà. A la tarda va fer entrega dels premis del concurs 
de fotografia organitzat per les Dones Alba en un acte celebrat a l’Orfeó Popular 
Olotí. A continuació va saludar als alumnes de l’escola Eva Durban que van fer la 
festa final de curs al Teatre Principal. Al vespre es va desplaçar a la sala Torin per 
assistir a la festa dels 40 anys de Kratters on es va retre un homenatge a en Paco 
Amores. Posteriorment va participar al sopar que l’Associació de Veïns de Bonavista 
va organitzar amb motiu de la Festa del barri. 

- Diumenge 12 de juny es va desplaçar al recinte Firal per saludar l’Associació 
Esportiva Gimnàstica Olot que varen celebrar el final de curs. A continuació es va 
desplaçar a les Cols als actes de commemoració del centenari de l’empresa 
Transports Minguet. 

 
- Dimarts 14 de juny va participar de la roda de premsa de presentació dels actes 

culturals d’aquest estiu que va tenir lloc a l’Hospici. A continuació, es va traslladar 
a l’institut Montsacopa per saludar els alumnes que aquest dimarts han començat 
les proves d’accés a la Universitat.  

 
 
 

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

 
Núm. de referència : X2022024163     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000002 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 PROPIETARIS I VEÏNS DE VIVENDES 
GARROTXA, amb NIF:G5512836-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12020000025, per un import de 640 euros. Disposar la 
despesa de 640 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 640 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. 
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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. 
 
 

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

 
 

Núm. de referència : X2022024168     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000005 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 VEINS I PROPIETARIS DEL NUCLI ANTIC 
D'OLOT, amb NIF:G1715745-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot 
amb el número FEN12013000142, per un import de 9500 euros. Disposar la despesa 
de 9500 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 9500 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 
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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. 
 
 

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

 
 
 

Núm. de referència : X2022024204     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000015 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 SANT ROC, amb 
NIF:G1704165-8, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000049, per un import de 4300 euros. Disposar la despesa de 4300 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 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 4300 SUBVENCIONS BARRIS 160 999 999 065 999 999 
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2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

 
Núm. de referència : X2022024215     
 
 
En relació a l’expedient SBS22022000020 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 VEÏNS DEL BARRI DE L'HOSTAL DEL 
SOL D'OLOT, amb NIF:G5522587-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Olot amb el número FEN12021000026, per un import de 1000 euros. Disposar la 
despesa de 1000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 22 160 924 480003 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
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200300 2200844 Despeses 22160  924  480003 1000 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. 
 
 

5.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 

Núm. de referència : X2022019473     
 
 
Vista la sol·licitud presentada per CANTABILE COR DE CAMBRA, amb NIF 
G17605189 en la que es demana un primer avançament del 40% de la subvenció 
atorgada per la Junta de Govern Local de 19/05/2022, per un import total de 5.500 €. 
 
En relació a l’expedient SIC22022000034 , 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.-  Procedir a l’avançament de la bestreta de 2.200 € a l’entitat CANTABILE 
COR DE CAMBRA en concepte d’avançament de la subvenció atorgada, destinada a 
Concert de tardor i actes 25 aniversari de l’entitat. 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

SEGON.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import atorgat en virtut del que 
estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, 
modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021. 
 
 

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

200400 2200831 Despeses 22400  334  480020 2200 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 012 070 099 056 008 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
5.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 

 
Núm. de referència : X2022019528     
 
En relació a l’expedient SIC22022000037 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
Vista la sol·licitud presentada per l’ASSOCIACIÓ DE JOVES DE SANT ROC, amb NIF 
G17702259 en la que es demana un primer avançament del 40% de la subvenció 
atorgada per la Junta de Govern Local de 19/05/2022, per un import total de 6.000 €. 
 
En relació a l’expedient SIC22022000037, un cop 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.- Procedir a l’avançament de la bestreta de 2.400 € a l’ASSOCIACIÓ DE 
JOVES DE SANT ROC en concepte d’avançament de la subvenció atorgada, destinada 
a organitzar el Sant Rock Festival, XVII Edició. 
 
SEGON.- Aquest avançament es correspon al 40% de l’import total atorgat en virtut del 
que estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, 
modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021.  
 
 

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

200400 2200831 Despeses 22400  334  480020 2400 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 400 012 070 099 056 008 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
6.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ NOVES TECNOLOGIES MUSEU DE LA GARROTXA 

2022 
Núm. de referència : X2022029818     
 
 
En relació a l’expedient SCU12022000017 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: 
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Organisme: DIPUTACIO DE GIRONA  
Programa: SUBVENCIONS MUSEUS I COL.LECCIONS PER DOTAR-SE 

D'EQUIPAMENTS NOVES TECNOLOGIES 
Referència: BOP 17/05/2022 
  
  

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

7.1. - PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 

MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, L’AJUNTAMENT D’OLOT I EL 
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA, PER A LA REALITZACIÓ DE 

PROGRAMES DE FORMACIÓ I  INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALITAT 
PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT), PER A JOVES QUE HAN FINALITZAT 

L’ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 
Núm. de referència : X2022029566     
 
ANTECEDENTS 
 
En data 9 de gener de 2020 es va signar el conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Educació, l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a 
la realització de programes de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al 
Treball (PTT).  
 
En data 31 de maig de 2021 es va signar la primera addenda al conveni per tal de canviar 
les aportacions respecte al material i els professionals per impartir la formació dels 
mòduls de formació professional dels programes d’auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de 
restauració i d’auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques i establir 
l’aportació per part de l’Ajuntament dels espais de realització dels mòduls de formació 
professional del programa d’auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració, relatius 
als programes objecte del conveni, a partir de l’1 de setembre de 2021.  
 
Les parts han acordat modificar el conveni signat en el sentit d’incrementar les 
aportacions per part de l’Ajuntament d’Olot, que es farà càrrec del transport necessari 
pel desplaçament dels alumnes al centre on es realitza la formació professional del perfil 
d’auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració, així com d’actualitzar l’Institut de 
referència del programa d’auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions 
electrotècniques, a partir de l’1 de setembre de 2022, que es farà a través de l’IES 
Garrotxa. 
 
A banda, cal incorporar en aquest conveni les obligacions derivades de la Resolució 
EDU/377/2021, de 8 de febrer, per la qual s'estableix l'organització i la gestió de la 
modalitat de Plans de Transició al Treball dels programes de formació i inserció i es 
deixa sense efecte, a partir del curs 2021-2022, l'apartat 8 de la Resolució 
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ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i 
inserció. 
 
 
Per la qual cosa, PROPOSO 
 
Primer.-Aprovar la segona addenda del conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, l’Ajuntament d’Olot i el Consell 
Comarcal de la Garrotxa, per a la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT). 
 
Segon.-Formalitzar l’addenda de conformitat amb el redactat que s’adjunta a l’expedient. 
 
Tercer. Facultar l’alcalde d’Olot per a la signatura de la documentació necessària per fer 
efectius els acords esmentats.  
 
Quart.-Notificar aquest acord als interessats 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
8.1. - APROVACIÓ DEL PROGRAMA “ACCÉS OBERT: PROGRAMA DE SUPORT 
A LES FAMÍLIES PER GARANTIR L’EQUITAT EN L’ACCÉS A ACTIVITATS FORA 

DE  L’HORARI LECTIU” 
 
 

Núm. de referència : X2022030014     
 
Atès que es voluntat de l’Ajuntament d’Olot iniciar un programa de suport a les 

famílies per tal de lluitar contra la desigualtat d’accés dels nens i nenes a les 

activitats educatives fora de l’horari laboral. La no participació d’aquests joves a 

activitats fora escola fa créixer les desigualtats i alhora dificulta altres aspectes de 

la cohesió social, tal i com deixen palès diversos estudis. 

Vist que l’Ajuntament d’Olot compta amb programa Pla Educatiu d’Entorn des del 

curs 2006- 2007, finançat pel Departament d’Educació, i treballa des d’aleshores 

en el disseny, organització, creació i implementació d’iniciatives i actuacions que 

fomentin la igualtat d’oportunitats. 

Atès que en el marc del Pla Educatiu d’Entorn, durant el curs 2020-2021 s’inicia 

el PMOE (Pla de millora d'oportunitats educatives), una mesura extraordinària del 

Departament d’Educació per pal·liar els efectes desfavorables de la suspensió de 

l'activitat lectiva presencial durant el darrer trimestre del curs 2019-2020. 

Atès que l’Ajuntament d’Olot rep finançament de la Generalitat de Catalunya a 

través del PMOE per treballar diferents mesures que responen als eixos de treball 

del Pla, sobretot per portar a terme projectes que redueixin les desigualtats de les 

famílies vulnerables, i en concret detallada a la “mesura 17” que diu: 

“Oportunitats educatives més enllà de l'escola. Aquesta mesura té com a 

objectiu potenciar les oportunitats educatives més enllà de l'escola en relació amb 

l'alumnat amb situació socioeconòmica desafavorida”. 
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Atès que en el marc de la comissió operativa del Pla Educatiu d’Entorn, s’acorda 

destinar part del finançament de la Mesura17 (7.000€) al Programa de suport a 

les famílies per a garantir l’equitat d’accés a activitats en períodes de 

vacances o en períodes lectius fora l’escola amb nom d’ACCÉS OBERT. 

Atès que el programa té per objectiu que infants i joves d’entre 6 i 16 anys que es 

troben en situació de vulnerabilitat tinguin accés a activitats de lleure/extraescolar 

que s’ofereixen a la ciutat (tant si són organitzades per una entitat pública com 

privada) durant el curs escolar i principalment durant els períodes de vacances. 

Amb la idea que participar en determinades activitats extraescolars produeix un 

impacte positiu en el desenvolupament cognitiu i social dels infants i adolescents, 

l especialment d’aquells més desafavorits. 

El programa es desenvoluparà en dues parts: la detecció i la coordinació. 

La detecció dels infants i joves que podran ser beneficiaris d’aquest programa de 

suport a la família anirà a càrrec de professionals del Consorci d’Acció Social, de 

l’Equip d’Atenció Psicopedagògica de la Garrotxa i/o d’altres entitats amb 

professionals amb competències 

similars (CEPAIM...). Serà tasca d’aquests professionals, una vegada detectat el 

menor i havent estudiat quina és l’activitat que millor encaixa amb el noi/noia que 

hi ha d’assistir, els horaris i la família, emetre l’informe de valoració social on 

constarà el tipus d’activitat, l’entitat organitzadora i quina part del cost de l’activitat 

pot assumir la família i quina part hauria d’assumir l’Ajuntament d’Olot en el marc 

d’aquest programa. 

Una vegada l’Ajuntament d’Olot rebi els informes, serà l’Àrea de Cultura i 

Educació qui farà les gestions pertinents amb l’empresa/entitat organitzadora de 

les activitats extraescolars o de lleure i farà els tràmits necessaris amb el 

departament de contractació per contractar i fer efectiu el pagament del 

percentatge que cobrirà l’Ajuntament d’Olot en cada cas, donant compliment a la 

Mesura 17 del Pla Educatiu d’Entorn d’Olot. 

En relació a l’expedient ED032022000003 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: 

PROPOSO: 

1- Aprovar i posar en marxa el “ACCÉS OBERT: Programa de suport a 

les famílies per garantir l’equitat en l’accés a activitats fora de 

l’horari lectiu a Olot” dins el marc del pla d’acció anual del Pla 

Educatiu d’Entorn d’Olot. 

 

2- Destinar al programa la quantitat de 7.000€ de la partida pressupostària 

22 599 326 226999 Pla Educatiu D’Entorn del pressupost de 

l’Ajuntament d’Olot. 
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Que l’Àrea de Cultura i Educació coordini el programa a través de la Comissió Operativa 
del Pla Educatiu d’Entorn i en xarxa amb l’equip de professionals implicats de les entitats 
socials que fan seguiment de les famílies vulnerables a la ciutat. 
 
 

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

200200  Despeses 22599  326  226999 7000 PLA EDUCATIU D'ENTORN 500 010 025 041 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 

9.1. - MODIFICAR LES PARTIDES DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT D’OLOT I INTEGRA, ASSOCIACIÓ PER LA INCLUSIÓ DE 

COL·LECTIUS DE RISC PER A LA REALITZACIÓ DEL CASAL D’ESTIU PER A 
INFANTS I JOVES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, EN EL MARC DE LA 

CAMPANYA ESTIU RIU. 
 
 

Núm. de referència : X2022027443     
 
Atès que la Junta de Govern Local del dia 2 de juny de 2022 va acordar: 

“Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Integra, 

Associació per la Inclusió de Col·lectius de Risc per a la realització del Casal d’Estiu per 

a Infants i Joves amb diversitat funcional, en el marc de la campanya Estiu Riu. 

Segon.- Assumir els compromisos que consta a la clàusula Quarta del Conveni. 

Tercer.- Transferir a Integra, Associació per a la Inclusió de Col·lectius de Risc la 

quantitat íntegra de les quotes d’inscripció, d’acord amb el preu públic aplicat a aquesta 

activitat. El pagament es farà amb càrrec a les partides 22 599 227995 Activitats Lleure 

i 22 599 326 480002 Beques Lleure (Estiu Riu) “ 

Atès que a causa d’un error material les partides pressupostàries aprovades en el punt 

tercer no son les correctes.  

 
En relació a l’expedient ED012022000024 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: 
 

RESOLC 

Únic.- Modificar el punt cinquè del conveni que quedarà redactat de la següent manera:  

Tercer.- Transferir a Integra, Associació per a la Inclusió de Col·lectius de Risc la 

quantitat íntegra de les quotes d’inscripció, d’acord amb el preu públic aplicat a aquesta 

activitat. El pagament es farà amb càrrec a les partides pressupostàries 22 599 326 

480003 Beques Integra i 320 203 no pressupostària. 

 
S’aprova per unanimitat 
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10.1. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB LA UNIÓ ESPORTIVA OLOT, 
SAD 

 
Núm. de referència : X2022015300     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat UNIO ESPORTIVA OLOT SAD, amb NIF:A1731484-0, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000021, per un import de 1693.02 euros. Disposar la despesa de 1693.02 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el conveni 
de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 1693.02 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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

Núm. de referència : X2022015311     
 
En relació a l’expedient SP062022000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat FUNDACIO UNIO ESPORTIVA OLOT, amb 
NIF:G5520372-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000021, per un import de 5389.60 euros. Disposar la despesa de 
5389.60 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons 
el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 5389.60 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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

 

Núm. de referència : X2022015365     
 
En relació a l’expedient SP062022000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB HORSEBALL LA GARROTXA, amb 
NIF:G1788529-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000016, per un import de 892.09 euros. Disposar la despesa de 
892.09 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 892.09 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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

D’OLOT 
 

Núm. de referència : X2022015737     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000008, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CENTRE EXCURSIONISTA D'OLOT, amb 
NIF:G1713274-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000005, per un import de 2149.21 euros. Disposar la despesa de 
2149.21 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 2149.21 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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

GARROTXA 
 

Núm. de referència : X2022016084     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000009, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CONSELL ESPORTIU DE LA GARROTXA, amb 
NIF:G1709113-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000003, per un import de 924.21 euros. Disposar la despesa de 
924.21 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 924.21 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
10.6. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB CLUB ATLETISME OLOT 

TERRA DE VOLCANS 
 

Núm. de referència : X2022016096     
 
En relació a l’expedient SP062022000010, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS, amb 
NIF:G5505313-6, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000022, per un import de 1015.31 euros. Disposar la despesa de 
1015.31 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 1015.31 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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

 



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
10.7. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB MOTO CLUB OLOT 

 
 
Núm. de referència : X2022016351     
 
En relació a l’expedient SP062022000011, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat MOTO CLUB OLOT, amb NIF:G1741569-6, inscrita en el 
Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000014, per un 
import de 491.63 euros. Disposar la despesa de 491.63 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 2022 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 491.63 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
 

10.8. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB CLUB PATINATGE ARTÍSTIC 
OLOT 

Núm. de referència : X2022016517     
 
En relació a l’expedient SP062022000012, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB PATINATGE ARTISTIC D'OLOT, amb 
NIF:G1738098-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000022, per un import de 4095.79 euros. Disposar la despesa de 
4095.79 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 4095.79 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
 
 

10.9. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB CLUB TENNIS OLOT 
 
 
Núm. de referència : X2022017605     
 
En relació a l’expedient SP062022000013, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB TENIS OLOT, amb NIF:G1709431-9, inscrita en el 
Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000012, per un 
import de 3171.65 euros. Disposar la despesa de 3171.65 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 2022 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 3171.65 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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

 
Núm. de referència : X2022017610     
 
En relació a l’expedient SP0620220000, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GIMNÀSTICA OLOT, amb 
NIF:G1684383-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12021000140, per un import de 1267.91 euros. Disposar la despesa de 
1267.91 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons 
el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 1267.91 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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

 
Núm. de referència : X2022019168     
 
En relació a l’expedient SP062022000017, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB TENIS TAULA OLOT, amb NIF:G1781045-8, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000015, per un import de 4219.01 euros. Disposar la despesa de 4219.01 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el conveni 
de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 4219.01 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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

 
Núm. de referència : X2022019188     
 
En relació a l’expedient SP062022000018, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB ESCACS OLOT, amb NIF:G1725136-4, inscrita en 
el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000017, per un 
import de 2863.60 euros. Disposar la despesa de 2863.60 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 2022 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 2863.60 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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

 

Núm. de referència : X2022019339     
 
En relació a l’expedient SP062022000019, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB ATLETISME GARROTXA, amb NIF:G1724910-3, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000012, per un import de 584.04 euros. Disposar la despesa de 584.04 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 SUBVENCIONS 
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 584.04 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
10.14. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DE 

CAÇADORS DE BATET DE LA SERRAS 
 
Núm. de referència : X2022019752     
 
En relació a l’expedient SP062022000020, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE CAÇADORS DE BATET DE LA 
SERRA, amb NIF:G1734579-4, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot 
amb el número FEN12013000044, per un import de 399.21 euros. Disposar la despesa 
de 399.21 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 399.21 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
10.15. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB JUVENTUT SANT PERE 

MÀRTIR 
 
Núm. de referència : X2022019760     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000021, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat JOVENTUT SANT PERE MARTIR, amb NIF:G1739289-
5, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000032, per un import de 2863.60 euros. Disposar la despesa de 2863.60 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002  SUBVENCIONS 
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 2863.60 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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



 

Mod_ACTS_DJGE 

10.16. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB EL CLUB ATLÈTIC OLOT 
 
Núm. de referència : X2022019767     
 
En relació a l’expedient SP062022000024, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB ATLETIC OLOT, amb NIF:G1753889-3, inscrita en 
el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000023, per un 
import de 1138.53 euros. Disposar la despesa de 1138.53 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 1138.53 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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



 

Mod_ACTS_DJGE 

10.17. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB L’AFA INSTITUT ESCOLA 
GREDA 

 
Núm. de referència : X2022019820     
 
En relació a l’expedient SP062022000028, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat INSTITUT ESCOLA GREDA, amb NIF:Q1700707-A, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000117, per un import de 481.79 euros. Disposar la despesa de 481.79 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 SUBVENCIONS 
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 481.79 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
10.18. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB CLUB CICLISTA LEFA TEAM 

 

Núm. de referència : X2022019856     
 
En relació a l’expedient SP062022000031 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB CICLISTA LEFA TEAM, amb NIF:G5518351-1, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000037, per un import de 707.26 euros. Disposar la despesa de 707.26 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 SUBVENCIONS 
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 707.26 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
10.19. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB CLUB HOQUEI OLOT 

 
 
Núm. de referència : X2022019872     
 
En relació a l’expedient SP062022000033, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB PATI HOQUEI OLOT, amb NIF:G1734979-6, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000005, per un import de 4280.62 euros. Disposar la despesa de 4280.62 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el conveni 
de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 4280.62 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
10.20. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB EL GARROTXA RUGBI CLUB 

 
 

Núm. de referència : X2022019875     
 
En relació a l’expedient SP062022000034, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat GARROTXA RUGBY CLUB, amb NIF:G1795052-8, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000002, per un import de 1877.85 euros. Disposar la despesa de 1877.85 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el conveni 
de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 1877.85 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
10.21. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB EL CLUB VOLEIBOL OLOT 

 
Núm. de referència : X2022019885     
 
En relació a l’expedient SP062022000036, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB VOLEIBOL OLOT, amb NIF:G1715316-4, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000031, per 
un import de 5327.99 euros. Disposar la despesa de 5327.99 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el conveni de referència 
adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 5327.99 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
10.22. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB EL CLUB BÀSQUET OLOT 

 
 

Núm. de referència : X2022019894     
 
En relació a l’expedient SP062022000037, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB BASQUET OLOT, amb NIF:G1714591-3, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000006, per 
un import de 3787.75 euros. Disposar la despesa de 3787.75 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el conveni de referència 
adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 3787.75 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
10.23. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 

GASTANT KEKS 
 

Núm. de referència : X2022019900     
 
En relació a l’expedient SP062022000038, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO ESPORTIVA GASTANT KEKS, amb 
NIF:G5503158-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000040, per un import de 584.04 euros. Disposar la despesa de 
584.04 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 584.04 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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



 

Mod_ACTS_DJGE 

10.24. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB CLUB DE FUTBOL SANT ROC 
OLOT 

 
Núm. de referència : X2022019907     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000039, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB FUTBOL SANT ROC, amb NIF:G1724832-9, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000030, per un import de 1446.58 euros. Disposar la despesa de 1446.58 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el conveni 
de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 1446.58 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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



 

Mod_ACTS_DJGE 

10.25. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB CLUB INFANTIL CICLISTA 
OLOT 

 
Núm. de referència : X2022019923     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000040, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB CICLISTA INFANTIL  OLOT, amb NIF:G1730989-
9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12013000020, per un import de 830.48 euros. Disposar la despesa de 830.48 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 SUBVENCIONS 
ENTITATS ESPORTIVES (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 830.48 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
10.26. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB EL CLUB ESPORTIU 

TAEKWONDO D’OLOT 
 
Núm. de referència : X2022019932     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000041, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB ESPORTIU TAEKWON, amb NIF:G5503313-8, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000030, per un import de 522.43 euros. Disposar la despesa de 522.43 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el conveni de 
referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 522.43 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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



 

Mod_ACTS_DJGE 

 
10.27. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB ESCOLA PIA D’OLOT 

 
 

Núm. de referència : X2022019943     
 
En relació a l’expedient SP062022000045, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ESCOLA PIA D'OLOT, amb NIF:R1700058-I, inscrita en 
el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000044, per un 
import de 3171.65 euros. Disposar la despesa de 3171.65 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 2022 330 341 480002 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 3171.65 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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



 

Mod_ACTS_DJGE 

10.28. - ESPORTS_PROPOSTA DE CONVENI AMB EL CLUB TRIATLÓ NAN 
OLIVERAS TEAM 

Núm. de referència : X2022019992     
 
 
En relació a l’expedient SP062022000046, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB NAN OLIVERAS, amb NIF:G5533184-7, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12021000002, per 
un import de 768.87 euros. Disposar la despesa de 768.87 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 768.87 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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

 
 

Núm. de referència : X2022020733     
 
En relació a l’expedient SP062022000051, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de concurrència 
competitiva a favor de l’entitat CLUB NATACIO OLOT, amb NIF:G1706739-8, inscrita 
en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12013000025, per 
un import de 5636.04 euros. Disposar la despesa de 5636.04 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària: 2022 330 341 480002 (segons el conveni de referència 
adjunt). 
 

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

200300 2200830 Despeses 22330  341  480002 5636.04 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 330 015 167 001 000 000 

 

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

 
 

Núm. de referència : X2022019940     
 

 
Antecedents:  
 
Vist l’informe de data 9 de juny de 2022, emès pel director tècnic de l’Àrea d’Esports 
de l’Ajuntament d’Olot, relatiu a la denegació de la subvenció suport entitats en 
caràcter de concurrència competitiva, sol·licitada per l’entitat Club Gimnàstic Osona.  
 
Vistos els motius de la denegació, establerts segons l’article 8 de les bases 
reguladores de la subvenció, que es tracten dels següents:  
 
- L’entitat sol.licitant no té una situació econòmica regularitzada.  
 
 
 
En relació a l’expedient SP062022000043, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 

 
PROPOSO  
 
Primer.- Denegar la subvenció de suport a les entitats, amb caràcter de concurrència 
competitiva, sol·licitada per l’entitat CLUB GIMNÀSTIC OSONA, amb NIF G62922224, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12018000005.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat peticionària de la subvenció, al gestor 
responsable i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.1. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 
 
 
Núm. de referència : X2022027177     
 
 
En relació a l’expedient FE022022000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  AGBAR MANTENIMIENTO SA, serà col·laboradora  empresarial de les 
Festes del Tura  
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2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  AGBAR MANTENIMIENTO SA, amb motiu de les prestacions que li 
atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 3000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800007 per l’esmentat import de: 
3000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  AGBAR MANTENIMIENTO SA  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes 
de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que 
aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.2. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 

 
 

Núm. de referència : X2022027183     
 
 
En relació a l’expedient FE022022000004 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  MANXA 1876 SL, serà col·laboradora  empresarial de les Festes del 
Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  MANXA 1876 SL, amb motiu de les prestacions que li atorga el present 
conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1.000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800008 per l’esmentat import de: 
1.000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  MANXA 1876 SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament 
d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui en els llocs 
especificats en l’apartat 2n.-  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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12.3. - PATROCINADOR FESTES 2022 - TRANS ESCAPA 
 
 

Núm. de referència : X2022027192     
 
 
En relació a l’expedient FE022022000005 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  TRANSPORTES ESCAPA SA, serà col·laboradora  empresarial de les 
Festes del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  TRANSPORTES ESCAPA SA, amb motiu de les prestacions que li 
atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 3000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800003 per l’esmentat import de: 
3000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  TRANSPORTES ESCAPA SA  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes 
de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que 
aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.4. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 
 
 

Núm. de referència : X2022027232     
 
 
En relació a l’expedient FE022022000006 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  ARICO FOREST SLU, serà col·laboradora  empresarial de les Festes 
del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  ARICO FOREST SLU, amb motiu de les prestacions que li atorga el 
present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800009 per l’esmentat import de: 
1000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
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4.- L’Empresa  ARICO FOREST SLU  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.5. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - BASSOLS ENERGIA 
COMERCIAL 

 
 

Núm. de referència : X2022029030     
 
 
En relació a l’expedient FE022022000007 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL, serà col·laboradora  empresarial 
de les Festes del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL, amb motiu de les prestacions 
que li atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 3000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800004 per l’esmentat import de: 
3000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de 
Festes de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que 
aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.6. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - LAMIPLAC 
 
 
Núm. de referència : X2022029034     
 
 
En relació a l’expedient FE022022000008 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  LAMIPLAC SL, serà col·laboradora  empresarial de les Festes del Tura  
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2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  LAMIPLAC SL, amb motiu de les prestacions que li atorga el present 
conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800005 per l’esmentat import de: 
1000 €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  LAMIPLAC SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament 
d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui en els llocs 
especificats en l’apartat 2n.-  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.7. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - CONSTRUCCIONS 
PALLAS 

 

Núm. de referència : X2022029126     
 
 
En relació a l’expedient FE022022000009 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  CONSTRUCCIONS J PALLAS SL, serà col·laboradora  empresarial de 
les Festes del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  CONSTRUCCIONS J PALLAS SL, amb motiu de les prestacions que li 
atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800006 per l’esmentat import de: 
1000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  CONSTRUCCIONS J PALLAS SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de 
Festes de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que 
aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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12.8. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - BEVELAND 
 
 

Núm. de referència : X2022029532     
 
 
En relació a l’expedient FE022022000010 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  BEVELAND SA, serà col·laboradora  empresarial de les Festes del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  BEVELAND SA, amb motiu de les prestacions que li atorga el present 
conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 3000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800010 per l’esmentat import de: 
3000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  BEVELAND SA  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament 
d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui en els llocs 
especificats en l’apartat 2n.-  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.9. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - KRODE 

 
 

Núm. de referència : X2022029544     
 
 
En relació a l’expedient FE022022000011 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  KRODE SA, serà col·laboradora  empresarial de les Festes del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  KRODE SA, amb motiu de les prestacions que li atorga el present 
conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800011 per l’esmentat import de: 
1000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
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4.- L’Empresa  KRODE SA  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament 
d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui en els llocs 
especificats en l’apartat 2n.-  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 

12.10. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - ESPUÑA 
 
 

Núm. de referència : X2022029563     
 
 
En relació a l’expedient FE022022000012 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  ESTEBAN ESPUÑA SA, serà col·laboradora  empresarial de les Festes 
del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  ESTEBAN ESPUÑA SA, amb motiu de les prestacions que li atorga el 
present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 3000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800012 per l’esmentat import de: 
3000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  ESTEBAN ESPUÑA SA  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.11. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - RUBAU TARRÉS 
 
 
Núm. de referència : X2022029576     
 
 
En relació a l’expedient FE022022000013 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  RUBAU TARRES SAU, serà col·laboradora  empresarial de les Festes 
del Tura  
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2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  RUBAU TARRES SAU, amb motiu de les prestacions que li atorga el 
present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800013 per l’esmentat import de: 
1000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  RUBAU TARRES SAU  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.12. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - BONPREU 
 
 

Núm. de referència : X2022029812     
 
 
En relació a l’expedient FE022022000014 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  BON PREU SAU, serà col·laboradora  empresarial de les Festes del 
Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  BON PREU SAU, amb motiu de les prestacions que li atorga el present 
conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 2000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800014 per l’esmentat import de: 
2000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  BON PREU SAU  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament 
d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui en els llocs 
especificats en l’apartat 2n.-  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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12.13. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - CUBUS 
 
 

Núm. de referència : X2022029877     
 
 
En relació a l’expedient FE022022000015 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  CUBUS SERVEIS DE BENS IMMOBLES SL, serà col·laboradora  
empresarial de les Festes del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  CUBUS SERVEIS DE BENS IMMOBLES SL, amb motiu de les 
prestacions que li atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 
1000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800015 per l’esmentat import de: 
1000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  CUBUS SERVEIS DE BENS IMMOBLES SL  haurà de fer arribar a 
l’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que 
vulgui que aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.14. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - GUMIN SL 

 
 
Núm. de referència : X2022029904     
 
 
En relació a l’expedient FE022022000016 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  GUMIN, SOCIEDAD LIMITADA, serà col·laboradora  empresarial de les 
Festes del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  GUMIN, SOCIEDAD LIMITADA, amb motiu de les prestacions que li 
atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800016 per l’esmentat import de: 
1000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
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4.- L’Empresa  GUMIN, SOCIEDAD LIMITADA  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes 
de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que 
aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.15. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - GRAU 
 
 

Núm. de referència : X2022030035     
 
 
En relació a l’expedient FE022022000017 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  GRAU SISTEMES TERMICS SL, serà col·laboradora  empresarial de 
les Festes del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  GRAU SISTEMES TERMICS SL, amb motiu de les prestacions que li 
atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800017 per l’esmentat import de: 
1000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  GRAU SISTEMES TERMICS SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes 
de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que 
aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.16. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - PLANA HURTÓS 
 
 

Núm. de referència : X2022030038     
 
 
En relació a l’expedient FE022022000018 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  PLANA HURTOS ENGINYERS SLP, serà col·laboradora  empresarial 
de les Festes del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
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3.- L’Empresa  PLANA HURTOS ENGINYERS SLP, amb motiu de les prestacions que 
li atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800018 per l’esmentat import de: 
1000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  PLANA HURTOS ENGINYERS SLP  haurà de fer arribar a l’Àrea de 
Festes de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que 
aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
 

12.17. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - CURÓS ESPIGULÉ 
 
 

Núm. de referència : X2022030049     
 
 
En relació a l’expedient FE022022000019 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  CUROS-ESPIGULE SL, serà col·laboradora  empresarial de les Festes 
del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  CUROS-ESPIGULE SL, amb motiu de les prestacions que li atorga el 
present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 2000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800019 per l’esmentat import de: 
2000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  CUROS-ESPIGULE SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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12.18. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2022 - TEISA 
 
 

Núm. de referència : X2022030058     
 
 
En relació a l’expedient FE022022000020 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS SA (TEISA), serà 
col·laboradora  empresarial de les Festes del Tura  
 
2.- La col·laboració de les Festes del Tura 2022  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS SA (TEISA), amb motiu 
de les prestacions que li atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat 
de: 1000€. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2022-800020 per l’esmentat import de: 
1000€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS SA (TEISA)  haurà de fer 
arribar a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o 
imatge que vulgui que aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
13.1. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA 

CIUTAT 
 

Núm. de referència : X2022016840     
 
 
En relació a l’expedient SD012022000004 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, 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 CERDANYA RACING CLUB ESPORTIU, amb 
NIF:G5516354-7, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12020000004, per un import de 966,14 euros. Disposar la despesa de 
966,14 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 200 430 480001 
SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT (segons el conveni de referència adjunt). 
 
 

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

200300 2200828 Despeses 22200  430  480001 966.14 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 100 001 001 001 000 000 

 

 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 

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. 
 

 
13.2. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA 

CIUTAT 
 

Núm. de referència : X2022016843   
 
   
En relació a l’expedient SD012022000005 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, 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 GARROTXINA D'AMICS DEL BONSAI, 
amb NIF:G1742972-1, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12013000144, per un import de 356,43 euros. Disposar la despesa de 
356,43 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 200 430 480001 (segons el 
conveni de referència adjunt). 
 
 

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

200300 2200828 Despeses 22200  430  480001 356.43 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 100 001 001 001 000 000 
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2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.3. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA 
CIUTAT 

 

Núm. de referència : X2022017239    
 
  
En relació a l’expedient SD012022000007 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, 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 AOAPIX, amb NIF:G1734368-2, inscrita en el Registre 
d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número FEN12020000003, per un import de 
724,60 euros. Disposar la despesa de 724,60 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 2022 200 430 480001 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 
(segons el conveni de referència adjunt). 
 

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

200300 2200828 Despeses 22200  430  480001 724.60 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 100 001 001 001 000 000 
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2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.4. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA 
CIUTAT 

 
Núm. de referència : X2022019445     
 
 
En relació a l’expedient SD012022000010 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, 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 LINKINESIS, amb NIF:G5523261-5, 
inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el número 
FEN12020000009, per un import de 445,54 euros. Disposar la despesa de 445,54 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 200 430 480001 SUBVENCIONS 
ESDEVENIMENTS CIUTAT (segons el conveni de referència adjunt). 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 2200828 Despeses 22200  430  480001 445.54 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 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. 
 

 
13.5. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA 

CIUTAT 
 
Núm. de referència : X2022019898     
 
 
En relació a l’expedient SD012022000013 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, 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 FIRA DEL DIBUIX D'OLOT, amb 
NIF:G1749093-9, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
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número FEN12020000006, per un import de 2.318,74 euros. Disposar la despesa de 
2.318,74 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 200 430 480001 (segons 
el conveni de referència adjunt). 
 
 

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

200300 2200828 Despeses 22200  430  480001 2318.74 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 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. 
 
 

13.6. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA 
CIUTAT 

 

Núm. de referència : X2022020016     
 
 
En relació a l’expedient SD012022000014 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
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1r) Aprovar la concessió, provisional, d’una subvenció amb caràcter de Concurrència 
competitiva a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE CREADORS DE LA GARROTXA, amb 
NIF:G5529933-3, inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot amb el 
número FEN12018000001, per un import de 2.229,71 euros. Disposar la despesa de 
2.229,71 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 200 430 480001  
SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT (segons el conveni de referència adjunt). 
 
 

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

200300 2200828 Despeses 22200  430  480001 2229.71 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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13.7. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA 
CIUTAT 

 

Núm. de referència : X2022023193     
 
En relació a l’expedient SD012022000016 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, 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 
FEN12013000026, per un import de 441,97 euros. Disposar la despesa de 441,97 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 2022 200 430 480001 SUBVENCIONS 
ESDEVENIMENTS CIUTAT (segons el conveni de referència adjunt). 
 
 

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

200300 2200828 Despeses 22200  430  480001 441.97 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Supeditar la concessió definitiva i el lliurament de l’import de la subvenció a la 
justificació en els termes que disposin les bases de la concurrència competitiva de 
referència, el conveni subscrit i l’Ordenança general de subvencions de la Corporació 
(OGS), aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017 i revisada i 
modificada en sessió plenària de 20 de maig de 2021. 
 
3r) Lliurar l’import de la subvenció una vegada firmat el conveni i supervisada la 
justificació a partir de les factures, les nòmines, els rebuts i/o altres acreditatius previstos 
a l’OGS i/o a les bases de la convocatòria per concurrència competitiva. Aquests 
documents caldrà posar-los de manifest en el formulari de justificació, sempre que la 
supervisió del control financer no s’hagi fet per mostreig. El gestor responsable de la 
subvenció haurà de supervisar la memòria de l’activitat subvencionada i emetre l’informe 
positiu, previ al pagament efectiu. 
 
La subvenció no tindrà efectes si no ha estat degudament justificada abans de 31 de 
desembre de l’any de la concessió, llevat que tingui caràcter plurianual o així ho 
estableixin les bases de la convocatòria per concurrència competitiva o el conveni 
subscrit. 
 
4t) Donar compliment als preceptes normatius sobre la transparència, la igualtat i el bon 
govern i sobre la protecció de dades. 
 
5è) Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de la subvenció i els documents 
necessaris per a la seva efectivitat. 
 
6è) L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per Registre d’entrada 
electrònic,  mitjançant una Instància Electrònica Genèrica de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord. 
 
7è) Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària de la subvenció, al gestor responsable 
i a la secció de comptabilitat i pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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14.1. - (DIN1) ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA 
CIUTAT 

 
Núm. de referència : X2022019146     
 
 
Vista la sol·licitud presentada pel CENTRE D’INICIATIVES TURÍSTIQUES de dia 2 de 
juny de 2022 en la que es demana l’avançament del primer 40% de la subvenció 
atorgada per la Junta de Govern Local de 9 de juny de 2022, per un import total de 
27.051,92 euros. 
 
En relació a l’expedient SD012022000009 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Procedir a la bestreta de 10.820,77 euros al CENTRE D’INICIATIVES 
TURÍSTIQUES en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import de 
27.051,92 euros, destinada a l’organització d’activitats de foment de l’activitat 
econòmica de la ciutat d’Olot. 
 
 

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

200300 2200828002 Despeses 22200  430  480001 10820.77 SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CIUTAT 100 001 001 001 000 000 

 

 
2n) Aquest avançament es correspon al 40% de l’import total atorgat en virtut del que 
estableix l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, 
modificada i revisada segons acord de Ple de 20 de maig de 2021 i el Pla estratègic de 
subvencions, revisat i modificat en sessió plenària de 19 de maig de 2022. 
 

 
15.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 

 
Núm. de referència : X2022030676     
 
 
En relació a l’expedient CPG22022000033 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 annexada número 22/023 per un import de 
169.556,70 euros. 
 
 

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

200240  Despeses 99999 169556.7 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
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16.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA DE L'EMPRESA OBRES MEROCA SLU 
 
 

Núm. de referència : X2022030026     
 
 
En relació a l’expedient CPG22022000032 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 

Aprovar la certificació n.1 d’ OBRES MEROCA SLU corresponent a les obres de 
CONSTRUCCIÓ D’UN NOU COL.LECTOR  INTERCEPTOR ALS CARRERS 
CASTANYER I GIRGOLA  amb càrrec a la partida 22.140.160.61905 
“ACTUACIONS CLAVAGUERAM BONAVISTA” per un import de 72.798,98 euros. 

 
 

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

200240  Despeses 99999 72798.89 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PLA D'ACCESSIBILITAT MUSEU DE LA 
GARROTXA 2022 

 
Núm. de referència : X2022015811     
 
 
En relació a l’expedient SCU12022000012 d’acceptació de subvenció per la 
implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus, 
s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, amb 
destinació al projecte pla d’accessibilitat Museu de la Garrotxa, per un import de 
2.500,00 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 2022 400 
4508091 SUBV. GENERALITAT PLA ACCESSIBILITAT GARROTXA 2022. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
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18.1. - APROVACIÓ EXPEDIENT,  PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS  QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

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

CIUTAT, ANY 2022 (FASE 2) ; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ. 
 
Núm. de referència : X2022030259    
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 

Antecedents  

Vista la necessitat de contractar les obres de conservació i millora de la infraestructura 
viària a diversos carrers de la Ciutat  any 2022 (Fase 2),  d'acord amb l'informe tècnic 
emès pel Cap de l’Àrea d’Infraestructura, Urbanisme i Brigada de l’Ajuntament d’Olot de 
data  6 de maig de 2022. 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres de conservació i millora de la 
infraestructura viària a diversos carrers de la ciutat corresponent a l’any 2022 (Fase 2 ), 
segons el “Projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers 
de la ciutat. Any 2022. (modificat fase 2 i fase 3), aprovat a la JGL del 12 de maig de 
2022. 

El pressupost base de licitació ascendeix a 88.192,96 € IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 72.886,74 € de pressupost net i 15.306,22 € en concepte d’IVA, calculat 
al 21%.  

Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim  de 1,5 mesos per la 
totalitat de l’obra, a comptar des 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 72.886,74 €, IVA exclòs. 

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada i al seu expedient 
(CCS12022000032) hi  consta el plec de clàusules administratives particulars, el 
projecte d’obres aprovat per Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2022, i demés 
documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre del 2017 
(LCSP)  

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb 
el previst als articles 25 i 13 de la LCSP .  

Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat, 
atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de la LCSP, 
i que la tramitació de l’expedient serà la ordinària, de conformitat amb els articles 116 i 
següents de la Llei i inclou la documentació necessària segons Articles 122 i 124  de la 
LCSP 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Projecte tècnic  , 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. 
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Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 

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

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000032 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de conservació i millora de la 
infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat any 2022 (Fase 2) 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 conservació i millora de la infraestructura 
viària a diversos carrers de la Ciutat  any 2022 (Fase 2) , amb un import màxim de 
licitació de vuitanta-vuit mil cent noranta-dos euros amb noranta-sis cèntims ( 88.192,96 
€ ), IVA inclòs.  

Aquest import es desglossa en 72.886,74 € de pressupost net, més 15.306,22 € en 
concepte d'IVA calculat al tipus del 21%. 

La durada màxima del contracte s'estableix un termini de 1,5 mesos a comptar des del 
dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos 
carrers de la Ciutat , any 2022 (Fase 2). 

Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 
la següent partida “paviment vies públiques barris” del pressupost municipal:  
 

Any Econòmic Programa Orgànic Pressupost base % IVA Import IVA Import total 

22 140 1532 61902 72.886,74 21% 15.306,22 88.192,96 

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

200200  Despeses 22140  1532 61902 88192.96 PAVIMENTS VIES PUBLIQUES BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres de 
conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat, any 2022 
(Fase 2), que es tramitarà pel procediment obert simplificat i procedir a la publicació de 
l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 
de la LCSP. 

Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Prat Molas, Cap 
d’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats determinades a l’article 62 
de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució , adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la 
prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi 

Setè.- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució 

 
 S’aprova per unanimitat. 
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18.2. - OBRES D'ESPLANACIÓ DE LA PARCEL·LA MUNICIPAL AMB 
QUALIFICACIÓ D'EQUIPAMENT 4.2A SITUADA ENTRE ELS CARRERS 

PALLEROL I PODALL DINS DEL SOL URBÀ CONSOLIDAT DEL SECTOR PLA DE 
DALT-REBAIXINC 

 
 

Núm. de referència : X2022028612     
 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres d‘esplanació de la parcel.la municipal 
amb qualificació d’equipament 4.2a situada entre els carrers Pallerol i Podall dins el sol 
urbà consolidat del sector Pla de Dalt-Rebaixinc,  com es desprèn de l’informe de data 
19 de maig de 2022,  emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Tertitori de 
l’Ajuntament d’Olot. 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra amb 
qualificació d’equipament 4.2a situada entre els carrers Pallerol i Podall dins el sol urbà 
consolidat del sector Pla de Dalt-Rebaixinc. 

-Josep Vilanova, SA 

-Excavacions Coll, SL 

-Excavacions i Canalitzacions Vilalta SL  

-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 14 de juny de 2022;  dins el termini 
establert a l’efecte han presentat oferta les empreses “Josep Vianova, SA” i 
“Excavacions Coll, SL”;  i la millor proposta és la presentada per l’empresa JOSEP 
VILANOVA SA, per ésser 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 de l’empresa JOSEP VILANOVA, SA i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa. 

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

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 
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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: CC012022000456 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. NI022022001069 emès Sr. Ramon Prat Molas, cap de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data 19 de maig de 2022, en el que es 
motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa JOSEP VILANOVA SA , amb NIF núm.A1744092, el contracte 
menor de les obres d‘esplanació de la parcel.la municipal amb qualificació d’equipament 
4.2a situada entre els carrers Pallerol i Podall dins el sol urbà consolidat del sector Pla 
de Dalt-Rebaixinc; pel preu de dinou mil quatre-cents vuitanta-un euros (19.481 €), 
IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en setze mil cent euros (16.100 €) de pressupost net i 
tres mil tres-cents vuitanta-un euros (3.381 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes a comptar de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 19.481€, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida núm. 22.1512.151.61909 “actuacions barris” del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 22140  1512 61909 19481 ACTUACIONS BARRIS (PR22) 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012022000456 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses : “Josep Vilanova SA”; “ Excavacions 
Coll, SL” .  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

18.3. - TREBALLS DE REPAVIMENTACIÓ A L'ESCOLA MALAGRIDA I A 
L'ESCOLA D'ADULTS 

 
 

Núm. de referència : X2022028573     
 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de repavimentació de l’entrada de 
l’Escola d’Adults (bici carril Estació) i a l’entrada de l’Escola Malagrida (carrer Navarra), 
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com es desprèn de l’informe de data 12 de maig de 2022, emès pel Sr. Xavier Canal 
Molas, director tècnic de la Brigada Municipal. 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar les obres de 
repavimentació de l’entrada de l’Escola d’Adults (bici carril Estació) i a l’entrada de 
l’Escola Malagrida (carrer Navarra). 

-“Construccions Josep Molas,SL”, 
-“Construccions J. Pallàs, SL”  
- “Josep Vilanova SA”.  

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Xavier Canal Molas, director 
tècnic de la Brigada Municipal, en data 13 de juny de 2022, la millor proposta és la 
presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS JOSEP MOLAS SL, pel motiu d’esser 
l’oferta més econòmica, d’import igual 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 de l’empresa CONSTRUCCIONS JOSEP MOLAS SL  i 
atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa. 

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000454 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. NI022022001041 emès pel Sr. Xavier Canal Molas, 
director tècnic de la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot de data 17 de maig de 
2022 en el que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa CONSTRUCCIONS JOSEP MOLAS SL, amb NIF núm. B1782975-
5,  el contracte menor de les obres de repavimentació de l’entrada de l’Escola d’Adults 
(bici carril Estació) i a l’entrada de l’Escola Malagrida (carrer Navarra); pel preu de  vint-
i-vuit mil  vuit-cents noranta-sis euros amb catorze cèntims (28.896,14 €), IVA 
inclòs. 
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L’esmentat preu es desglossa en vint-i-tres mil vuit-cents vuitanta-un euros amb onze 
cèntims (23.881,11 €) de pressupost net i cinc mil quinze euros amb tres cèntims 
(5.015,03 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 15 dies a comptar de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 28.896,14 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 22.140.320.63202 “actuacions edificis educació” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 22140  320  63202 28896.14 ACTUACIONS EDIFICIS EDUCACIO (PR22) 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012022000454 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Construccions Josep Molas,SL”, 
“Construccions J. Pallàs, SL” i “Josep Vilanova SA”.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

18.4. - PRORROGA I REVISIÓ PREU ARRENDAMENT LOCAL AVINGUDA XILE, 
NÚM. 6 

 
Núm. de referència : X2022030371     
 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 21 de juny de 2006 va acordar 
contractar amb l’empresa “Garrotxa Llars, SL” amb NIF B17714775, l’arrendament d’un 
edifici industrial situat a l’avinguda Xile, núm 6 per destinar-lo magatzem de la Brigada 
Municipal.  
 
La Junta de Govern Local de data 24 de març de 2010 va autoritzar el canvi de nom del 
contracte d’arrendament esmentat, a favor de la companyia mercantil “Vallvella Finques, 
SL” amb NIF B55049654.  
 
Atès el que s’estableix a la clàusula segona pel que fa a la pròrroga del contracte.  
 
Atès que la clàusula tercera del contracte, estableix que el preu de l’arrendament es 
veurà incrementat d’acord amb l’IPC. 
 
Atès que aquest a 31 de maig de 2022 es fixa en un 8,7% .  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012022000492 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de juny de 2022, el 
contracte subscrit amb la Companyia Mercantil VALVELLA FINQUES, SL amb NIF 
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B55049654, de l’arrendament del local de l’avinguda Xile, núm. 6 d’aquesta Ciutat i 
destinat a magatzem de la Brigada Municipal.  
 
Segon.- El preu mensual d’aquest arrendament es veurà incrementat un 8,7% d’acord 
amb l’IPC corresponent al mes de maig de 2022.  
 
Tercer.- Fixar en MIL QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.015,64 
€) + IVA, el preu mensual de l’arrendament esmentat.  
 
Quart.- Aprovar i disposar la despesa corresponent als mesos de juliol a desembre de 
2022, per import de  set mil tres-cents setanta-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims 
(7.373,55 €) (IVA inclòs). Aquest import es desglossa en  sis mil noranta-tres euros amb 
vuitanta-quatre cèntims (6.093,84 €) d’import base, més mil dos-cents setanta-nou euros 
amb  setanta-un cèntims (1.279,71 €) d’IVA, calculat al tipus del 21%.  
 
Aprovar i disposar la despesa corresponent a la regularització del preu corresponent al 
mes de juny de 2022, per un import de noranta-vuit euros amb trenta-sis cèntims (98,36 
€) (IVA inclòs). Aquest import es desglossa en vuitanta-un euros amb vint-i-nou cèntims 
(81,29 €) d’import base i  disset euros amb set cèntims (17,07 €) d’IVA, calculat al tipus 
del 21% . 
 
L’import total de la despesa per a l’exercici 2022, 7.471,91 €, es pagarà amb càrrec a la 
partida núm. 22.130.920.202000 “lloguers” del Pressupost Municipal. 
 
 

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

200220  Despeses 22130  920  202000 7471.91 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 99999 6144.62 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

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

 
 
18.5. - ADJUDICAR,  MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DELS 

SERVEIS DE SOCORRISME DE LA PISCINA MUNICIPAL. 
 
 

Núm. de referència : X2022015522     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 

 
Per resolució de la Junta de Govern Local d’Olot de 12 d’abril de 2022, es va aprovar 
l’expedient de contractació dels serveis de socorrisme de les piscines municipals, el plec 
de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques 
(PPT).  
 
El procediment de contractació ha estat l’obert simplificat, amb un pressupost de licitació 
d’un màxim de cinquanta-dos mil cent-setanta un euros amb quaranta-nou cèntims 
(52.171,40.-€) IVA inclòs. 
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El valor estimat del contracte (VEC) és de vuitanta-un mil set-cents nou euros i 
cinquanta-quatre cèntims (81.709,54€) IVA exclòs. Inclou pròrroga i les possibles 
modificacions del contracte previstes al PCAP. 
 
Finalitzat el termini de presentació de proposicions, van participar en la licitació les 
següents empreses:  
 
-Catalonia Water Safety, SL 
-Girosos, SL 
-Nice Moments Factory, SL 
-S.E.P. Esports, SL 
 
La mesa de contractació, en sessió privada celebrada en data 10 de maig de 2022, 
procedí a l’obertura del sobre electrònic “A”, una vegada comprovada la documentació 
es declararen admeses a licitació les empreses esmentades anteriorment. Així mateix 
s’acordà sol·licitar informe tècnic per tal de valorar la memòria tècnica. 
 
La mesa de contractació, en sessió pública celebrada en data 19 de maig de 2022, 
procedí a donar compte del resultat de l’informe tècnic i a l’obertura del sobre electrònic 
“B” amb la proposició econòmica. 
 
Seguidament, la mesa de contractació, acordà proposar a l’òrgan de contractació 
l’adjudicació dels serveis de socorrisme de la piscina municipal d’Olot, a favor de 
l’empresa GIROSOS, SL, per un preu de cinquanta mil vuit-cents un euros i seixanta-
cèntims  (50.801,60.-€) IVA inclòs, per haver presentat l’oferta més avantatjosa, amb un 
total de 89,90 punts. 
 
Atès que, una vegada requerida, l’empresa GIROSOS, SL ha presentat dins termini la 
documentació sol·licitada per la mesa de contractació així com la garantia definitiva del 
5% del preu ofert (2.099,24.-€). 
 
I vist l’expedient administratiu nùm. CCS12022000014 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local  l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de serveis de socorrisme de la piscina municipal 
d’Olot, a favor de l’empresa GIROSOS, SL amb CIF B17702275, que es durà a terme 
de 20 de juny de 2022 a 28 d’agost de 2022 i de 20 de juny de 2023 a 27 d’agost de 
2023, per l’import cinquanta mil vuit-cents un euros i seixanta-cèntims  (50.801,60.-
€) IVA inclòs i, si s’escau prorrogar el contracte l’ import per a 2024 serà de vint-i-vuit 
mil set-cents noranta-cinc euros i nou cèntims (28.795,09.-€) IVA inclòs, d’acord amb 
l’oferta econòmica presentada. 
 
Aquest import es desglossa de la següent manera:  
 

ANY Base IVA (21%) Total (IVA 
inclòs) 

2022 20.880 € 4.384,80 € 25.264,80 € 

2023 21.104,80 € 4.432 € 25.536,80 € 

 41.984,80€ 8.816,80 € 50.801,60 € 

 
ANY Base IVA (21%) Total (IVA 

inclòs) 

2024 (Pròrroga, si 
s’escau) 

23.797,6 € 4.997,49 € 28.795,09 
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Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació i el plec de 
prescripcions tècniques, aprovats per  resolució de la Junta de Govern de l’Ajuntament 
d’Olot el 12 d’abril de 2022 així com l’oferta presentada per l’adjudicatari. Tota la 
informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada al perfil del 
contractant de l’ Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- El preu del contracte pel que fa a les prestacions a executar l’any 2022 es de 
vint-i-cinc mil dos-cents seixanta-quatre euros i vuitanta cèntims  (25.264,80.-€) IVA 
inclòs, es pagaran amb càrrec a les següent partida pressupostària de l’Ajuntament 
d’Olot: 22.399.341.227990 Prestació de serveis IEM’S. 
La resta de la despesa corresponent a l’any 2023, és a dir vint-i-cinc mil cinc-cents 
trenta-sis euros i vuitanta cèntims (25.536,80.-€) Iva inclòs, es pagarà amb càrrec al 
pressupost de 2023. 
 

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

200300 2202476 Despeses 22399  341  227990 25264.80 PRESTACIO SERVEIS IEM'S 100 001 001 001 000 000 
200210 2202476 Despeses 22100  491  227999 -696.96 CONTRACTE PRESTACIO SERVEIS TDT 100 001 001 001 000 000 
200300 2300043 Despeses 99999 25536.80 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200210 2300043 Despeses 99999 -672.93 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

 
La despesa corresponent a la pròrroga per a l’any 2024, si s’escau serà de vint-i-vuit mil 
set-cents noranta-cinc euros (28.795,09.-€), IVA inclòs i es pagarà amb càrrec al 
pressupost de 2024. 
 
En cas que el servei no es porti a terme durant un mes sencer es prorratejarà la quantia 
corresponent a aquell mes pel nombre de dies en els que efectivament s’hagi portat a 
terme el servei. 
 
Quart.- El termini d’execució del servei des de de 20 de juny de 2022 a 28 d’agost de 
2022 i de 20 de juny de 2023 a 27 d’agost de 2023, amb  possibilitat de pròrroga. 
 
Cinquè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Miquel Roca Joan, cap de l’àrea 
d’esports de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Sisè .- Notificar l’adjudicació als licitadors i publicar-la al Perfil del Contractant de 
conformitat amb el que disposa l’article 151.1 de la LCSP, una vegada presentada i 
acceptada tota la documentació i la garantia definitiva. 
 
Setè.- La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant document administratiu dins 
dels 15 dies hàbils següents al dia en que s’efectuï la notificació de l’adjudicació. 
 
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 LCSP. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
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19.1. - AUTORITZAR LA PRÒRROGA DE LES PRÀCTIQUES QUE ESTAN 
REALITZANT DUES ALUMNES DE L'INSTITUT MONTSACOPA A LES ESCOLES 

BRESSOL MUNICIPALS 
 
Núm. de referència : X2022029304     
 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de maig de 2022 i amb número 
d’expedient RH142022000016, on s’autoritza la realització de pràctiques a cinc alumnes 
del Cicle formatiu de grau superior d’Educació infantil de l’Institut Monstacopa. 
 
Atès que l’Institut Montsacopa ha comunicat la voluntat de prorrogar el conveni de 
pràctiques a dues de les alumnes, i vista la disponibilitat per part de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142022000022 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR la pròrroga de les pràctiques a l’escola bressol de Sant Pere 
Màrtir a la senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior d’Educació infantil 
de l’Institut Monstacopa, durant el període comprès entre el 16/06/2022 i el 30/06/2022 
i amb l’horari de 9 a 13 hores de dilluns a divendres, segons estableix el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montsacopa, i sense percebre cap 
remuneració. 
 
Segon.- AUTORITZAR la pròrroga de les pràctiques a l’escola bressol de Sant Miquel 
a la senyora ****, estudiant del Cicle formatiu de grau superior d’Educació infantil de 
l’Institut Monstacopa, durant el període comprès entre el 16/06/2022 i el 30/06/2022 i 
amb l’horari de 9 a 13 hores de dimarts a divendres, segons estableix el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Montsacopa, i sense percebre cap 
remuneració. 
 
Sisè.- INCLOURE a les alumnes **** i **** , estudiants de l’Institut Montsacopa, a 
l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estiguin 
realitzant les pràctiques. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
20.1. - CONTRACTACIÓ D’UNA TÈCNICA MITJANA PER LA GESTIÓ DELS 

PROJECTES NEXT GENERATION FINANÇATS PER LA UE 
 
Núm. de referència : X2022030374     
 
 

Vist que l’instrument de recuperació “Next Generation EU” és un instrument temporal de 
recuperació aprovat per les institucions europees amb la intenció de contribuir a reparar 
els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia de la Covid-19 i així 
mitjançant reformes i inversions contribuir a crear un futur més sostenible. 
 
En el marc general del Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovat 
el 7 d’octubre de 2020 i posteriorment regulat pel Real Decret Llei 36/2020, de 30 de 
desembre, inclou en determinats projectes la possibilitat de subvencionar personal pel 
desenvolupament del Pla. 
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L’Ajuntament d’Olot amb l’objectiu de coordinar, informar i facilitar la gestió dels ajuts i 
la prestació de serveis que es tramitin dins el Pla pel propi Ajuntament, creu convenient 
contractar un tècnic mig per la realització d’aquestes funcions. 
 
Vista la disposició addicional cinquena del Real Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre, 
de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la 
transformació del mercat de treball. 
 
En data 9 de maig de 2022 es va resoldre definitivament el procés selectiu per a la 
cobertura definitiva d’una plaça de tècnic/a mitjà/na d’administració general, s’ha 
contactat amb la persona disponible que va quedar en borsa i ha acceptat l’oferta de 
treball per ocupar un lloc de treball de tècnica mitjana per l’execució dels projectes Next 
Generation finançats per la UE. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora-delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.-  Contractar a la senyora **** amb DNI: **** amb les següents condicions: 

 

Segon.- La retribució bruta mensual per a l’any 2022, la qual s’ajusta al Conveni 
col·lectiu vigent de l’Ajuntament d’Olot, serà proporcional a la jornada realitzada i al 
temps treballat dels imports següents: 
 

Salari Base 1.071,06 € 

Complements 1.085,05 € 

Altres complements 68,64 € 

Total 2.224,75 € 

 
El import brut de les pagues extres, el qual s’ajusta al Conveni col·lectiu vigent de 
l’Ajuntament d’Olot, serà el proporcional a la jornada realitzada i al temps treballat dels 
imports següents: 
 

Paga extra de Nadal 1.934,84 € 

Paga extra d’Estiu 1.934,84 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

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

0  Despeses 22130  920  13100 15283.34 RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL 
ADMINISTRACIO GRAL. 

130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 22130  920  16000 5043.50 ASSEGURANCES SOCIALS ADMINISTRACIO 
GENERAL 

130 001 999 999 999 999 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

Règim:  
Modalitat:  

Laboral Temporal.  
Contracte formalitzat en el marc de l’execució del pla de recuperació, 
transformació i resiliència i fons de la Unió Europea (codi 406) 

Categoria:  Tècnica mitjana 
Grup:  Assimilat al grup A2  
Adscrit a:  Secretaria 
Data inici:  01/07/2022 
Data fi:  Fi projectes Next Generation finançats per la UE i concedits a l’Ajuntament 

d’Olot 
Horari:  Jornada completa  
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21.1. - PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 15.02 "POU DEL GLAÇ".- 

PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 
 
Núm. de referència : X2022001889     
 
Vist el projecte d’urbanització del PAU 15.02 “Pou del Glaç” presentat per la senyora 
Sara Mas Ibáñez en nom i representació de SAREB, l’objecte del qual és valorar i 
descriure la urbanització del PA 15.02 Pou del Glaç, aixi mateix també defineix les 
solucions constructives vàlides per executar la corresponent obra civil segons el que 
estableix la normativa vigent. 
 
Vist l’informe emès pel cap de l’àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en data 25 de maig 
de 2022, el qual s’adjunta a l’expedient conforme al qual informa favorablement el 
projecte esmentat en l’apartat anterior per tal que s’aprovi inicialment sense perjudici 
dels informes i autoritzacions prèviament citades en l’informe que emet i de la condició 
que el projecte es corregeixi i completi tal com s’ha indicat en el mateix com a requisit 
per l’aprovació definitiva,. 
 
Vistos els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
En relació a l’expedient UPL12022000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’urbanització del PAU 15.02 “Pou del 
Glaç”, d’acord amb l’informe emès pel cap de l’àrea de Territori, Ramon Prat Molas, en 
data 25 de maig de 2022, sense perjudici del resultat dels informes i autoritzacions que 
hi esmenta i de la condició que el projecte es corregeixi i completi tal com s’ha indicat 
en el mateix com a requisit per l’aprovació definitiva. 
 
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de 
l’Ajuntament. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe als organismes oficials i a  les companyies de serveis 
afectades, si s’escau. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
22.1. - REPARCEL·LACIÓ DEL PAU 15.02 "POU DEL GLAÇ".- PROPOSANT 

APROVAR INICIALMENT 
 
Núm. de referència : X2022005998     
 
Vist el projecte de reparcel·lació del PAU 15.02 “Pou del Glaç”, redactat per Mas Valiente 
Arquitectos, SLP, que té per objecte raonar de forma justificada la proposta d’ajustament 
de la ordenació prevista pel projecte de reparcel·lació pel PAU 15.02 Pou de Glaç 
d’acord amb l’establert en la pròpia fitxa del PAU que indicava que el projecte de 
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reparcel·lació podrà aprovar una ordenació volumètrica alternativa respectant el sostre 
màxim edificable. 
 
Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 14 de juny de 2022, que s’adjunta a 
l’expedient conforme al qual informa favorablement l’aprovació inicial del projecte de 
reparcel·lació, havent en tot cas de presentar abans de l’aprovació definitiva un text refós 
que contempli la correcció dels aspectes descrits en el contingut de l’esmentat informe. 
 
Vist l’establert a l’article 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, pel que fa a la tramitació d’instruments de 
gestió urbanística. 
 
En relació a l’expedient UPL12022000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.– APROVAR INICIALMENT el projecte de reparcel·lació del PAU 15.02 “Pou 
del Glaç”, redactat per Mas Valiente Arquitectos, SLP amb el benentès que d’acord amb 
l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 14 de juny de 2022, caldrà presentar 
abans de l’aprovació definitiva un text refós que contempli la correcció dels aspectes 
descrits en el contingut de l’esmentat informe. 
 
SEGON.- SOL·LICITAR del Registre de la Propietat d’Olot, en compliment del que es 
disposa a l’article 131.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’urbanisme, estengui al marge de cada finca nota expressiva conforme 
són objecte de reparcel·lació.  
 
TERCER.- SOTMETRE el present acord a informació pública, pel termini d’UN MES 
amb la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, en un diari 
de major difusió, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
QUART.- NOTIFICAR el present acord a tots els propietaris inclosos dins l’àmbit 
d’actuació del PAU 15.02 “Pou del Glaç” i titulars de drets afectats mitjançant notificació 
personal i individualitzada del present acord.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
23.1. - AMPLIACIÓ D'EDIFICI INDUSTRIAL DESTINAT A SALA D'ESPECEJAMENT 

I ENVASAT DE PORCÍ AMB MAGATZEM FRIGORÍFIC (FASE II) A L’AVINGUDA 
D’EUROPA N.14. 

 
 

Núm.- LLICENCIA D’OBRES 
NOEL ALIMENTARIA SAU-AV D'EUROPA N.0014 

 
Núm. de referència : X2022009074 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de NOEL ALIMENTARIA SAU per 
AMPLIACIÓ D'EDIFICI INDUSTRIAL DESTINAT A SALA D'ESPECEJAMENT I 
ENVASAT DE PORCÍ AMB MAGATZEM FRIGORÍFIC (FASE II), a l’AV D'EUROPA 
N.14, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32022000019   
Situació: AV D'EUROPA N.0014  
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1.- En data 22/11/2021, NOEL ALIMENTARIA SAU amb DNI: A1701471-3, representat 
per **** , presenta projecte d’obres majors per AMPLIACIÓ D'EDIFICI INDUSTRIAL 
DESTINAT A SALA D'ESPECEJAMENT I ENVASAT DE PORCÍ AMB MAGATZEM 
FRIGORÍFIC (FASE II), amb situació al carrer AV D'EUROPA N.14, d’Olot. 
 
2.- En data 30/05/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT. Zona d’indústria aïllada d’intensitat 5 
(clau 16.5) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a NOEL ALIMENTARIA SAU amb DNI: A1701471-3, representat per 
**** , llicència d’obres (OMA32022000019), per AMPLIACIÓ D'EDIFICI INDUSTRIAL 
DESTINAT A SALA D'ESPECEJAMENT I ENVASAT DE PORCÍ AMB MAGATZEM 
FRIGORÍFIC (FASE II), amb situació al AV D'EUROPA N.14, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran iniciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 36 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART. Donar compte de la liquidació de l'ingrès de l'/les autoliquidacions que es 
detalla/m seguidament 
 
 Num liquidció  Import 
 CRA2022600039   27402.6 
     
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
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Per: Un pressupost de: 657113.87 euros  
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

657113.87 26284.55 0 26284.55 1118.05 27402.60 

 
Garanties: 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 27402.60 

Per Garanties  0 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
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10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
 
Condicions particulars 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista.  
 
2. Cal observar les condicions de l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, de data 14/03/2022.  
 
3. Aquesta llicència d’obres s’atorga sense perjudici de les condicions que puguin 
derivar-se de l’expedient d’autorització de l’establiment de l’activitat, d’acord amb 
l’establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats.  
 
4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
 
5. Els materials, textures i colors d’acabat de façana s’hauran d’integrar en el conjunt 
unitari edificat, d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 del Pla d’ordenació 
urbanística municipal.  
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6. Per a millorar la integració de l’estació transformadora a la tanca de parcel·la, d’acord 
amb les condicions de la normativa de la MPOUM-53, les façanes s’hauran de pintar del 
mateix color que la tanca (RAL 9006).  
 
7. La fiança de 1.200,00 € imposada en la llicència de 1a fase de l’obra (expedient 
OMA32021000065) es manté per garantir la neteja i/o reposició de paviments de la via 
pública que puguin afectar-se per l’execució de la 2a fase de l’obra.  
 
8. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat. 
 
9. La primera utilització de l’edifici ampliat es veurà limitada a l’execució prèvia de les 
obres d’urbanització del polígon d’actuació PA13.03.  
 
10. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la 
data de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari 
900D disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu 
també l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic 
col·legiat o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 
24.1. - PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LES ACTIVITATS DE CIRC JULIOL 2022 

 

Núm. de referència : X2022029391     
 

En relació a l’expedient PC012022000007 del Pla d’autoprotecció de l’activitat de circ a 

la plaça de braus i vist l’expedient administratiu, l’informe favorable al respecte i els 

antecedents corresponents, la regidora delegada de Seguretat, proposa a la Junta de 

Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

Aprovar el pla d’autoprotecció de l’activitat de circ a la plaça de braus a Olot 2022-

2026 (*)  

 

(*)Aquesta activitat de circ, es repeteix amb el mateix format anualment el mes de juliol 

a la ciutat d’Olot, així, una activitat com aquesta pot tenir la consideració d’activitat 

extraordinària discontínua (periòdica) i es pot tramitar a l’aplicatiu HERMES com una 

activitat temporal indicant al pla d'autoprotecció una vigència de quatre anys (2022-
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2026) els dimecres de juliol. En cas que hi hagi canvis, s’haurà de tornar tramitar la 

corresponent revisió o actualització, segons escaigui. 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
25.1. - 2A REVISIÓ REGISTRE ACTIVITATS DE TRACTAMENT (RAT) 

AJUNTAMENT D'OLOT. 
 
Núm. de referència : X2022029921     
 
L’article 30 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), 
regula la obligació del responsable del tractament de dades de portar un registre de les 
activitats de tractament que duu a terme. 
 
L’Ajuntament d’Olot, en compliment de l’esmentada normativa, va aprovar el Registre 
d’Activitats de Tractament en el Ple del 29 d’octubre de 2020. No obstant, el Registre 
d’Activitats de Tractament és un document viu que requereix d’una revisió periòdica, per 
tal d’incorporar-hi nous tractaments o revisar i adequar els que ja s’estaven portant a 
terme a noves circumstàncies sobrevingudes.  
 
Tanmateix cal informar amb caràcter general dels tractaments de dades que es duen a 
terme a l’Ajuntament, en compliment del principi de transparència per la qual cosa s’ha 
redactat un nou document descriptiu. 
 
En relació a l’expedient LPD42022000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Innovació i tecnologia, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la segona revisió del Registre d’Activitats de Tractament (RAT) de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
SEGON.- Ordenar la publicació del text informatiu al Portal de Govern Obert i 
Transparència d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Delegada de Protecció de Dades de l’Ajuntament. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

26.1. - APROVACIÓ POLÍTICA DE SEGURETAT AJUNTAMENT D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2022030586     
 
La informació constitueix un element essencial per a la prestació dels serveis municipals 
per a l'Ajuntament d’Olot, aquesta informació és processada mitjançant les tecnologies 
de la informació i les comunicacions que han esdevingut un element indispensable per 
a les administracions públiques al suportar el tractament d’aquesta informació, 
especialment en els serveis de l’administració electrònica adreçats a la ciutadania. 
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Tot i les millores que suposa el tractament de la informació i els serveis per mitjans 
electrònics en quant a operativitat i eficiència, aquestes impliquen l’assumpció de nous 
riscos que requereixen implantar un conjunt de mesures específiques per protegir la 
informació i els serveis prestats per l’Ajuntament. En aquest sentit la seguretat de la 
informació té com a objectiu protegir la informació i els serveis, analitzant els riscos als 
quals estan sotmesos i proposar les mesures necessàries que permetin reduir-los fins a 
un nivell que resulti acceptable per a l’organització. Aquest nivell de risc acceptable ha 
de ser determinat per la direcció de l’entitat, així com ordenar les actuacions necessàries 
i habilitar els mitjans que siguin necessaris per dur-les a terme.   
 
La finalitat de l'ENS és la creació de les condicions necessàries de confiança en l'ús dels 
mitjans electrònics, a través de mesures per garantir la seguretat dels sistemes, les 
dades, les comunicacions, i els serveis electrònics, que permeti als ciutadans i a les 
administracions públiques, l'exercici de drets i el compliment de deures a través 
d'aquests mitjans.  
 
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament ha elaborat la Política de Seguretat de la Informació 
i donant compliment de l'exigència de el Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual 
es regula l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en l'àmbit de l'Administració 
Electrònica, que en el seu article 12 estableix l'obligació per a les Administracions 
Públiques de disposar d'una política de seguretat i els requisits mínims que ha de 
complir. 
 
L’establiment d’una política de seguretat de la informació, amb la subsegüent distribució 
de funcions i responsabilitats en l’àmbit de la seguretat de la informació resulta una 
actuació prioritària, ja que són els dos instruments principals per al govern de la 
seguretat de la informació i constitueixen el marc de referència per a totes les actuacions 
posteriors.  
 
La Política de Seguretat segueix les indicacions de la guia CCN-STIC-805 de el Centre 
Criptològic Nacional (CCN), centre adscrit a el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).  
L'adaptació a l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) implica que l'Ajuntament d’Olot 
mitjançant el seu personal i el tercers que facilitin serveis relacionats amb l’Administració 
Electrònica han d'aplicar les mesures mínimes de seguretat exigides pel propi ENS, així 
com realitzar un seguiment continu dels nivells de prestació de serveis, seguir i analitzar 
les vulnerabilitats reportades, i preparar una resposta efectiva als incidents per garantir 
la continuïtat dels serveis prestats. 
L’Ajuntament d’Olot té el deu d’assegurar que la seguretat de la informació és una part 
integral de cada etapa del cicle de vida de el sistema, des de la seva concepció fins a la 
retirada de servei, passant per les decisions de desenvolupament o adquisició i les 
activitats d'explotació. Els requisits de seguretat i els costos associats han de ser 
identificats i inclosos en la planificació, en la sol·licitud d'ofertes, i en plecs de licitació 
per a projectes relacionats amb els sistemes d’informació.  
 
Vist que el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i el Reial 
Decret 311/2022, de 3 de maig pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat, en 
matèria de Política de Seguretat. 
 
Vist que cal definir la organització de la seguretat a l’Ajuntament d’Olot concretant els 
rols i funcions establerts a l’Esquema Nacional de Seguretat. 
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Vist que en data 20 de desembre de 2017 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Olot va nomenar els membres de la Comissió Tècnica de Seguretat i és necessària la 
renovació dels membres. 
 
En relació a l’expedient LPD82022000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Innovació i tecnologia, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 PRIMER.- Aprovar la Política de Seguretat de la Informació i de Dades Personals de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
SEGON.- Aprovar la següent organització per a la gestió de la protecció de dades i la 
seguretat de la informació: 
Responsable de tractament i de la informació: Ajuntament d’Olot 
Responsable del sistema: Cap de l’àrea d’informàtica de l’Ajuntament d’Olot 
Responsables de servei: Caps de cadascuna de les àrees de l’Ajuntament d’Olot 
Responsable de Seguretat: Comissió de Seguretat de l’Ajuntament d’Olot 
 
TERCER.- Renovar els membres de la Comissió de Seguretat de l’Ajuntament d’Olot 
 -Regidor/a d’Innovació i Tecnologia 
 -Secretari/a general 
 -Responsable de l’àrea d’informàtica 
 -Responsable de l’àrea d’organització 
 -Responsable de l’àrea de Recursos Humans 
 -Tècnic/a d’Administració General-Arxivera Municipal 
 -Delegat/da de Protecció de Dades (Amb veu i sense vot) 
 
QUART.- Publicar la Política de Seguretat de les dades personals i de la Informació a la 
seu electrònica i al portal de transparència i disposar la seva entrada en vigor, l’endemà 
de la seva publicació. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

27.1. - CONVENI: APROVAR UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT D’OLOT I LA FUNDACIÓ VALLVIVA. 

 
Núm. de referència : X2022030896     
 
La Fundació Vallviva és una fundació assistencial i cultural que té per objecte fomentar 
qualsevol projecte o activitat local nacional o internacional, encaminada al benestar físic, 
psíquic i social de les persones, especialment les mancades de salut i/o recursos 
econòmics. En especial la Fundació té per objecte principal fomentar i finançar projectes 
d'investigació pel tractament i la cura del càncer, així com fomentar i finançar projectes 
que tinguin com objectiu millorar la vida, l'entorn, i les estades als centres hospitalaris 
del malalt i de la seva família propera, i finançar tractaments i estades a famílies amb 
pocs recursos. 
 
La Fundació Vallviva figura inscrita amb el número 3277, en el Registre de Fundacions 
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.  
 
Entre les seves activitats destaca l’organització del “Festival Vallviva”. En aquesta edició 
de l’any 2022, el “Festival Vallviva” pretén fomentar l’activitat cultural i d’oci a la Garrotxa, 
projectant alhora una imatge de turisme de qualitat; i fent que la integritat dels beneficis 
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del festival vagin destinats a projectes socialment responsables, com ara la renovació 
integral de les instal·lacions de la Unitat Oncològica Pediàtrica del  la Vall d’Hebron, a 
través de la Fundació Albert Bosch. 
 
Considerant la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de col·laborar amb la Fundació Vallviva, 
en el marc de la segona edició del “Festival Vallviva”, corresponen a l’any 2022. 
 
Considerant les competències atorgades als municipis a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en matèria 
de cultura, de promoció turística i de promoció i reinserció socials 
 
De conformitat amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i vist 
l’expedient administratiu SG102022000008 i antecedents corresponents, que serveixen 
de motivació a la present resolució, l’Alcalde, prèvia declaració d’urgència, proposa a 
la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la Fundació 
Vallviva (G09769183), en el marc de la segona edició del “Festival Vallviva”, 
corresponen a l’any 2022. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària. 
 

 
 
 
 
 
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 

 
 


