
  

B6. EDUCACIÓ I JOVENTUT. Preus públics projecte Campaments i Colònies Temps per 
Cures 
 
Núm. de referència : X2022050374     
 
 
El Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya aprova, a través de 
la RESOLUCIÓ IFE/387772021 del 29 de desembre, la transferència destinada a finançar 
la prestació del servei de cura puntual per a nens i nenes dels 0 als 14 anys als ajuntaments 
de més de 20000 habitants de tot el territori català.  
La transferència dona suport als ens locals per al reforç i ampliació de serveis existents o 
la creació de nous serveis de cura infantils de proximitat.  
 
En aquest marc, l’Ajuntament d’Olot ha contractat una empresa de serveis per a la 
organització de campaments i colònies per a nens i nenes d’entre 8 i 12 anys.  
 
Les colònies i els campaments tindran lloc durant dos períodes que coincideixen amb dies 
festius i de lliure disposició a les escoles per al curs 2022-2023: 

- Pont del novembre: del dissabte 29 d’octubre al dimarts 1 de novembre. (4 dies, 3 
nits) 

- Pont del desembre: del dissabte 3 al dimarts 6 de desembre (4 dies, 3 nits) 
Per a cada un dels períodes s’organitzaran: 

- Colònies per a 18 infants nascuts entre el 2012 i 2014 (d'entre 8 a 10 anys) 
- Campaments per  a 18 infants nascuts entre 2010 i 2011 (d'entre 10 i 12 anys) 

 
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. 
 
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 
 
En relació a l’expedient IG112022000022 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Aprovar els següents preus públics corresponents al projecte Campaments i 
Colònies Temps per Cures: 
 

 Preu públic general: 120€  
 Preu família monoparental o nombrosa: 60€ (amb carnet) 
 Preu famílies vulnerables prèvia valoració del Consorci d’Acció Social de la 

Garrotxa: Determinat pel CASG 
 
Segon.- Publicar aquests preus públics al BOP, d’acord a la normativa reguladora. 
 
 
OLOT, 3 d´octubre de 2022 

 


