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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 23 de 
juny de 2022, ha adoptat per unanimitat, entre d’altres, el següent acord: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APROVACIÓ PREU PÚBLIC DE LA COLECCIÓ MUNICIPAL "COM UN VOLCÀ" 
 
 

Núm. de referència : X2022029012     
 
 
En relació a l’expedient IG112022000015 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 el preu públic del conte “Com un volcà” de la col·lecció municipal “Els 
contes de la faràndula” per un import de 8,00 € 
 
Segon.- Publicar l’esmentada introducció de nou preu públic per a nova edició municipal al 

BOP d’acord al que disposa l’article 45-1-a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques LPACAP. 

 
 

 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. 
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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,  29 de juny de 2022 
 
             
 

[firma] 
 
 
 
 
 
 

d8e04cc0-2a89-4246-9d7f-5236e6249878 
     (codi de verificació) 
     
Sr/a, 
AJUNTAMENT D'OLOT  
PG DEL BISBE GUILLAMET N.0010 

17800 OLOT        Dept. Ingressos 
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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 22 de 
setembre de 2022, ha adoptat per unanimitat, entre d’altres, el següent acord: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APROVACIÓ PREU PÚBLIC DE LA PUBLICACIÓ "ANNA MANEL·LA. LA DONA I EL 
MUR" I "HISTÒRIA I PROPÒSITS DEL CINE CLUB D'OLOT" 

 

Núm. de referència : X2022047154     
 
 
Vist que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot ha editat, en el marc  de les edicions 
municipals, els llibres “Anna Manel·la. La dona i el mur” de diferents autors i “Història i 
propòsits del Cine Club d’Olot” de Nèlida Ruiz de los Paños, guanyadora de la beca Ernest 
Lluch. 
 
Vist que ambdós volums es posaran a la venta al públic a les llibreries de la ciutat i a les 
mateixes dependències de l’àrea de Cultura 
 
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 el preu públic de la publicació “Anna Manel·la. La dona i el mur” per un 
import de 50,00 euros. 
 
Segon. Aprovar el preu públic de la publicació “Història i propòsits del Cine Club d’Olot” de 
Nèlida Ruiz de los Paños per un import de 20,00 euros. 
 
tercer.- Publicar l’esmentada introducció de nous preus públics per a les noves edicions 
municipals al BOP d’acord al que disposa l’article 45-1-a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques LPACAP. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. 
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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,  28 de setembre de 2022 
 
             
 

[firma] 
 
 
 
 
 
 

c8a79a55-681e-4a66-892f-fc53cb68545b 
     (codi de verificació) 
     
Sr/a, 
AJUNTAMENT D'OLOT  
C DEL CARME N.0008 
17800 OLOT         
 


