A10. CULTURA. Preus públics recursos educatius d’arts escèniques temporada 2021-2022

Núm. de referència : X2021045037
Núm. expedient: IG112021000019

Vist que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot programa les activitats d’arts escèniques i música dels Recursos
Educatius, per a la temporada 21-22.
Vist que amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari
aprovar el preu públic corresponent.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei, com es detalla a l’informe adjunt.
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics aprovada per l’Ajuntament.
En relació a l’expedient IG112021000019, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor
de Cultura de l’Ajuntament d’Olot proposa al ple de la corporació,l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents als espectacles d’arts escèniques i música dels recursos
educatius de la Temporada 2021-2022.

DIA

ESPECTACLE

28, 29 i 30 / 09 /21 Prospective actions

COMPANYIA
XESCA SALVÀ I ALTRES

20, 21 i 22 / 10 /22 Taller i espectacle Glosa/corrandes El somni del drac
19/11/2021 Bestiaire Vegetale
25 i 26 / 11 /21 Pindoles de microteatre
1/12/2021 Allegro
15 i 16 /12 /21 Festival de Curtmetratges
17/1/2022 Camí a l'escola
2, 3 i 4 /02 / 22 Carboni14

PREU
1,00 €
6,50 €

El més petit de tots

5,00 €

Una capsula

4,00 €

Cor de Teatre

4,00 €

Modiband

5,00 €

Campi qui pugui

5,50 €

Nyma-Nyam

5,50 €

Zum-Zum teatre

5,50 €

18/2/2022 Els colors de Duke Ellington

Cascai teatre i altres

4,00 €

22/2/2022 Concert a Tempo d'Umore

Orqestra de cambra de l'Empordà

4,00 €

Marga Socias i altres

5,50 €

22/3/2022 Valentina Quàntica

Cia. Anna Roca

5,50 €

29/3/2022 P9 dansa inclusiva

Cor Art

5,50 €

Principal d'Olot

3,00 €

8/2/2022 Polzet

17 i 18 /03 /22 Biblioteca de la curiositat infinita

3/5/2022 La cobla
10 i 11 / 05 / 22 Horta

Horta Teatre

5,50 €

16 i 17 / 05 /22 Sabates Noves

L'home dibuixat

5,00 €

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

Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient
OLOT, 22 de setembre de 2021

