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MARIA GLORIA GOU CLAVERA, SECRETÀRIA GENERAL de l’Excm. Ajuntament de  la 
Molt Lleial Ciutat d’Olot 
 
NOTIFICO:  Que  la Junta de Govern Local, en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 14 de 
juliol de 2022, ha adoptat per unanimitat, entre d’altres, el següent acord: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ACTIVITATS ORGANITZADES PER L'ÀREA 
D'EDUCACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'OLOT DINS EL PROGRAMA RECURSOS 

EDUCATIUS PER AL CURS 2022-2023 
 
 

Núm. de referència : X2022035222     
 
 
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 pels diversos 

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 de cultura i educació de l’Ajuntament com cada any ha estudiat els preus de 

les activitats directament organitzades per l’àrea per al proper curs escolar 2022-2023. 

Atès que algunes de les activitats organitzades directament per l'Àrea d’Educació 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. 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Loca, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Formular la proposta d’aprovació dels preus públics de les activitats educatives 

organitzades directament per l’Àrea de Cultura i Educació dins el projecte Recursos 

Educatius pel curs 2022-2023: 

1. Descoberta de l’entorn de l’escola: 1€ per alumne/a 

2. Descoberta de la flora i la fauna: 30€ per taller 

3. Audicions a l’aula (centres educatius d’Olot): 40€ la sessió 

4. Audicions a l’aula (centres educatius comarca): 50€ la sessió 

5. Quilometratge audicions a l’aula (centres educatius comarca): 0,20€/km des de 

l’EMMO fins a l’escola on es realitza l’activitat, anada i tornada. 

6. Project yourself: gratuïta 
 

Segon.- Publicar aquests preus públics al BOP, d’acord a la normativa reguladora. 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RECURSOS: 
Contra aquest acord es podrà interposar el Recurs de Reposició, com a requisit previ a la 
interposició del recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que hagi dictat l’acord recorregut, en 
el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. 
S’entendrà desestimat per silenci administratiu, acabada la via administrativa i expedita la 
contenciosa administrativa, si transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva 
interposició no es notifica la resolució. 
 
El Contenciós Administratiu, es podrà interposar  davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona 
en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la notificació de l’acord resolutori del 
recurs de reposició, si és exprés,i, si no ho és, en el de sis mesos comptats des del dia següent a 
aquell en què s’hagi produït l’acte presumpte de desestimació del recurs per silenci administratiu. 
 

Igualment es podrà interposar qualsevol altre que s’estimi procedent. 
 

 
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS  :RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Ajuntament d’Olot Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot 

Tel. 972 27 91 00 Atencioalciutada@olot.cat  http://www.olot.cat DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: 
dpd@olot.catAjuntament d’Olot Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot Tel. 972 27 91 18  FINALITAT DEL TRACTAMENT: Publicació i 
notificació de Actes de la Junta i del Ple, plecs, acords i decrets BASE JURÍDICA: Obligació legal d’acord amb el que estableix el Capítol Segon 
Secció 3a dels Òrgans col·legiats de les diferents administracions públiques de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
CESSIONS I CATEGORIES DE CESSIONARIS: No estan previstes. DRETS DE LES PERSONES: Podeu accedir a les vostres dades, 
rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o 
mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olotPodeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, 
LOPD. TERMINI DE CONSERVACIO DE LES DADES: Termini de conservació definit al calendari de disposició i accés a la documentació 
disponible al Portal de la Transparència de l’Ajuntament. RECLAMACIÓ: Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o 
mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot https://seu-e.cat/ca/web/olot 
 
 

 
La qual cosa us trasllado per al vostre coneixement i efectes. 
 
Olot,  19 de juliol de 2022 
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[firma] 
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Sr/a, 
AJUNTAMENT D'OLOT  
PG DEL BISBE GUILLAMET N.0010 

17800 OLOT        Dept. Ingressos 
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