B5. EDUCACIÓ I JOVENTUT. Preus públics recursos educatius àrea educació i joventut
curs 2021-2022

Núm. de referència : X2021037085
Núm. expedient: IG112021000018

El projecte Recursos Educatius és un servei que ofereix l’Ajuntament d’Olot des del curs
1997-1998. A través d’aquest projecte s’afavoreix la presa de responsabilitat i la
complicitat de tota la ciutat vers l’educació dels infants i joves, en coherència amb la
Carta de Ciutats Educadores. La complicitat de tots els agents educadors és primordial
a l’hora de fomentar actituds i valors que són bàsics en el desenvolupament de
l’autonomia, la responsabilitat i el respecte.
La ciutat i el seu entorn ens proporcionen experiències i vivències que incideixen al llarg
de tota la vida i configuren en certa mesura la forma de ser de cadascú de nosaltres. Per
això cal que aquestes experiències i vivències siguin positives i que puguin arribar a tota
la població per tal d’assegurar l’equilibri i la cohesió social.
Els Recursos Educatius són el producte de la implicació i complicitat de tota la xarxa
social i institucional que any rere any programen amb més de 200 activitats
pedagògiques que, de mica en mica, van ocupant un espai dins els projectes curriculars
dels centres.
Algunes d’aquestes propostes educatives estan organitzades directament pelsdiversos
organismes de l’Ajuntament d’Olot o per entitats que col·laboren directament amb el
consistori.
Atès que la majoria d’activitats de la guia de Recursos Educatius estan finançades per
les mateixes entitats o administracions i no tenen cap cost pels centres o pels alumnes.
Atès que algunes activitats de la guia de Recursos Educatius no reben un finançament
total i estableixen un preu per activitat o per alumne que han de pagar els centres
educatius de la comarca que hi participen.
Atès que l’àrea d’educació de l’Ajuntament com cada any ha estudiat els preus de les
activitats directament organitzades per l’àrea per al proper curs escolar 2021-2022.
Atès que algunes de les activitats organitzades directament per l'Àrea d’Educació i
Joventut de l’Ajuntament d’Olot estableixen un preu per activitat o per alumne que han
de pagar els centres educatius de la comarca que hi participen.
Atès que, 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), cal l’aprovació del preus públics corresponents.

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar els preus públics de les activitats organitzades per l’Àrea d’Educació i
Joventut de l’Ajuntament d’Olot dins el programa Recursos Educatius per al curs 20212022, que es detallen:
1. Descoberta de l’entorn proper a l’escola: 1€ per alumne/a

2.
3.
4.
5.
6.

Descoberta de la flora i la fauna de l’entorn: 30€ per taller
Som natura: 30€ per taller
Etnobotànica: 30€ per taller
Audicions a infantil (centres d’Olot): 40€ per sessió
Audicions a infantil (centres de la resta de la comarca): 50€ per sessió, més
desplaçament (0,20€ per quilòmetre recorregut, a comptar des de l’Escola
Municipal de Música d’Olot)
7. Audicions a primària (centres d’Olot): 40€ per sessió
8. Audicions a primària (centres de la resta de la comarca): 50€ per sessió, més
desplaçament (0,20€ per quilòmetre recorregut, a comptar des de l’Escola
Municipal de Música d’Olot)
9. Traç i moviment. Matinals creatives a l’EME: 3,75€ per alumne/a
10. Fem art a partir dels contes (centres d’Olot): 50€ per sessió
11. Fem art a partir dels contes (centres de la resta de la comarca): 50€ per sessió,
més desplaçament (0,20€ per quilòmetre recorregut, a comptar des de l’Escola
Municipal d’Expressió)
12. Project yourself: gratuïta
Segon.- Publicar aquests preus públics al BOP, d’acord a la normativa reguladora.

Olot, 27 d´agost de 2021

