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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 1 de 
setembre de 2022, ha adoptat per unanimitat, entre d’altres, el següent acord: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DELS COSTOS DEL SERVEI 2022 DE LA PISTA DE GEL 

Núm. de referència : X2022042731     
 

Vist que l’Ajuntament d’Olot té programat l’activitat de la pista de gel a la plaça Major del 16 
de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023. 

Vist que per aquesta proposta anteriorment esmentada al punt anterior està previst exigir 
un preu públic. 

Vist l’estudi econòmic adjuntat de la previsió d’ingressos i despeses de l’activitat per tal de 
confirmar l’aportació econòmica que ha de fer l’Ajuntament d’Olot per dur a terme 
l’activitat de la pista de gel de 2022 i tenint en compte les mesures d’aforament limitat per la 
COVID-19 i el nombre de patinadors en les diferents modalitats de tiquet durant l’edició del 
2019. 

En relació a l’expedient IG112022000018 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 preus públics corresponents a l’activitat de pista de gel de 2022-23 
detallats a continuació: 

a) Tiquet general 20 minuts patinatge (4€): 3,30€ + 21% IVA (0,70€) 
b) Tiquet general 45 minuts patinatge (7€): 5,78 € + 21% IVA (1,22€) 
c) En cas que les autoritats sanitàries demanin d’establir franges horàries per 

la situació de la pandèmia de la Covid19, tiquet general únic de 30 minuts 
patinatge (6€):4,95€+ 21% IVA (1,05€). 

d) Tiquet promoció escoles 2x1 45 minuts patinatge a les tardes del 16, 19, 
20 i 21 de desembre de 2022 (7€): 5,78€ + 21% IVA (1,22€) 

e) Tiquet 2x1 45 minuts patinatge en moments puntuals de l’esdeveniment 
(7€): 5,78€ + 21% IVA (1,22€) 

f) Tiquet 2x1 20 minuts patinatge en moments puntuals de l’esdeveniment 
(4€): 3,30€ + 21% IVA (0,70€) 

g) Promoció per a les escoles de fora de la ciutat d’Olot 1 hora de patinatge 
els matins del 19 al 21 de desembre de 2022 (4€): 3,30€ + 21% IVA (0,70€) 

h) Promoció per als clubs esportius de la ciutat 1 hora patinatge (4€): 3,30€ + 
21% IVA (0,70€) 

i) Abonament 10 tiquets 45 minuts patinatge / tiquet (50€): 41,32€ + 21% IVA (8,68€) 
j) Talonari 25 invitacions 45 minuts patinatge / tiquet dirigit als associats de 

Turisme Garrotxa, Associació de Comerciants d’Olot i Associació de 
Placers de la Plaça Mercat d’Olot (100€): 82,64€ + 21% IVA (17,36€) 

k) Tiquet guants (2€): 1,65€ + 21% IVA (0,35€) 

l) Tiquet per família monoparental o nombrosa 45 minuts patinatge (4€): 3,30€ + 
21% IVA (0,70€) 
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m) Penalització per passar del límit de temps que es marca al tiquet (3€): 2,47€ 
+ 21% IVA (0,53€) 

n) Val regal 45 minuts patinatge per persona (7€): 5,78 € + 21% IVA (1,22€  ) 
 

Segon.- Els ciutadans d’Olot que disposin de l’aplicació “Garrotxa APPROP” podran 
gaudir dels avantatges que aquesta aplicació aporta als seus beneficiaris. 
 
Tercer.- 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 de l 
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,  2 de setembre de 2022 
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