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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 9 de 
març de 2023, ha adoptat per unanimitat, entre d’altres, el següent acord: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS D'ESPORTS 2023 
 
Núm. de referència : X2023012210     
 
 
Vist que l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Olot com cada any ha preparat els preus públics 
d’esports per a l’exercici 2023. 
 
Vist que per fer front al cost d’aquet servei i d’acord amb el previst als articles 41 i següents 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i cal l’aprovació dels preus públics 
corresponents. 
 
Es comprova que aquests preus públics no cobreixen el cost del servei, com es detalla 
l’informe econòmic que consta a l’expedient. 
 
En relació a l’expedient IG112023000008 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 2023 i normes de gestió que es detallen: 
 

 Abonaments IEMS. 

 Estadi atletisme. Gimnàs i accés a la pista usuaris particulars. 

 Espais esportius, pavellons, estadi i camps de futbol (Entitats, grups de lleure, 
particulars) 

 

PREUS PÚBLICS 2023 
  

  
ABONAMENT IEMS     
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Matrícula per la utilització de les pistes i/o espais esportius de les IEM i activitats de l’Àrea 
d'esports 

20 € 

  
    

  *Aquesta matrícula s’haurà de tramitar per a totes les noves altes d’abonat o per aquells que no hagin 
tramitat o renovat cap servei de l’IMELO fins passats 2 anys després de la baixa de la finalització de l’últim 
servei contractat.  

  

     
ESTADI ATLETISME. GIMNÀS I ACCÉS A LA PISTA USUARIS PARTICULARS  
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Entrada puntual de 14 a 60 anys  
*Accés pista, accés gimnàs i accés vestidors (horari ilimitat en una jornada) 

4,25 € 
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Entrada puntual persones < 14 anys, persones  > 60 anys i esportistes federats i persones amb 
una discapacitat superior al 33% 
*Accés pista, accés gimnàs i accés vestidors (horari ilimitat en una jornada) 

2,10 € 

  Abonament trimestral de 14 a 60 anys  45,00 € 

  Abonament trimestral persones < 14 any, > 60 anys, esportistes federats i persones amb una 
discapcitat superior al 33% 

22,50 € 

  Abonament anual de 14 a 60 anys  137,00 € 

  Abonament anual persones < 14 anys, > 60 anys, esportistes federats i persones amb una 
discapacitat superior al 33%  

68,50 € 

  
Lloguer armariet anual   16,00 € 

  
Quota saludable. Accés a les dutxes anual.  12,00 € 
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Entrada puntual de 14 a 60 anys  4,25 € 

  Entrada puntual persones < 14 anys, > 60 anys, esportistes federats i persones amb una 
discapcitat superior al 33% 

2,10 € 

  
Abonament anual de 14 a 60 anys 78,00 € 

  Abonament anual persones < 14 anys, > 60 anys, esportistes federats  i persones amb una 
discapcitat superior al 33% 

39,00 € 

  
Lloguer armariet anual   16,00 € 

  

   
  

   
  

ESPAIS ESPORTIUS, PAVELLONS, ESTADI I CAMPS DE FUTBOL (Entitats, grups de lleure, particulars)  
    

Equip-grup /hora  
local  fora 
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Entrenaments entitats federades en competició regular i equips locals amb fitxa del consell 
esportiu 

2,14 € 
22,00 € 

 Entrenaments entitats esportives sense competició  11,00 € 22,00 € 
 Utilització camp de Badminton  7,25 € 12,00 € 
 

Partits/competicions oficials entitats federades i equips locals amb fitxa del consell esportiu 0,00 € 22,00 € 
 Activitats esportives extraordinàries, exhibicions, tornejos, etc. per part d'entitats federades  22,00 € 60,00 € 
 

Centres d'ensenyament  en horari escolar. Activitats Esportives. Esportistes d'alt nivell 0,00 € 0,00 € 
 Entrenaments i partits per part d'entitats NO esportives i grups de lleure  22,00 € 44,00 € 
 

Activitats NO esportives      
 Totes les activitats que no estan contemplades en el llistat *increment del 100% si hi ha entrada 

pagament  60,00 € 100,00 € 
 

Personal     
 

Personal de suport a consergeria, manteniment, neteja , etc  en horari laboral  30,00 € 30,00 € 
 Personal de suport a consergeria, manteniment, neteja , etc  en horari extraordinàri, nocturn, 

festiu...  45,00 € 45,00 € 
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CONDICIONS 
   

 
*Per adquirir qualsevol abonament és necessari disposar del carnet d’abonat a les IEMs. 

   

 

*Els descomptes per esportistes federats només s'aplicaran a aquells esportistes federats 
residents a la ciutat d'Olot o inscrits en alguna entitat esportiva del municipi.    

 
*Els abonaments es podran abonar a través del banc o bé presencialment amb targeta. 

   

 

*Els preus dels abonaments anuals van de l’1 de gener al 31 de desembre.  Aquests abonaments 
només es podran fer durant el primer mes de l'any.     

 

*Els abonaments trimestrals es cobraran de forma proporcional a la data d'inscripció. L'Àrea 
d'Esports cobrarà el rebut a l'inici de cada trimestre (  A principis de gener, abril, juliol (* 
descomptar els dies del tancament de la instal·lació)  i octubre.) Una vegada feta la inscripció, si 
no s'avisa que es volen donar de baixa (màxim 10 dies abans de començar el següent trimestre) 
bé per correu o bé presencialment, s’entén que hi ha una renovació automàtica i es girarà el 
rebut. En cas de retornar un rebut sense haver-se donat de baixa s'iniciaran els tràmits com a 
rebut impagat  

   

 

*Les persones de 14 a 17 anys necessitaran una autorització firmada pel seu pare, mare o tutor 
legal per poder accedir al gimnàs i al rocòdrom.     

 

*Les persones menors de 14  anys necessitaran anar acompanyades del seu pare, mare o tutor legal per poder 
accedir al gimnàs i al rocòdrom.  

      

 
*Qualsevol esportista d'una entitat, sigui federada o no, amb competició regular o no, i els grups 
de lleure que utilitzen les IEMs de forma periòdica, han d'abonar-se a les IEMs.     

 

*Per la resta de situacions no estipulades, el Cap de l'Àrea d'Esports  realitzarà un estudi de 
costos.     

 

*ACCÉS IEMs A ESPORTISTES D'ALT NIVELL  
Les persones que acreditin ser Esportistes d’Alt Nivell es beneficiaran de l’ús gratuït a les 
instal·lacions esportives municipals dels Pavellons Pla de Llacs, Estadi d’Atletisme, Camps de 
Futbol del Morrot i Piscina Municipal amb la única finalitat de fer entrenament.  
L’Àrea d’Esports  comprovarà la condició d’esportista d’Alt Nivell revisant les llistes aprovades 
pel Consell Superior d’Esports o del Consell Català de l’Esport.   
Per fer ús de les instal·lacions hauran de fer la petició a les oficines de l’Àrea d’Esports, qui haurà 
de determinar la disponibilitat dels espais sol·licitats i atorgar-ne el permís. 
La persona interessada haurà de comunicar anualment, durant la segona quinzena del mes de 
desembre, a l’Àrea d’Esports si segueix amb la condició d’Esportista d’Alt Nivell.  

   

 
 
Segon.- Aprovar els preus públics de la piscina 2023 i normes de gestió que es detallen: 
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PROPOSTA DE PREUS PÚBLICS DE LA PISCINA 2023 
  

     

 

Instal·lació  
  Concepte  

normal descompte  
 

carnet 

  Entrades individuals  
  

  Entrada puntual (Adult) 4,90 2,50 
 

no 

Entrada puntual menor de 4 anys  0,00 0,00 
 

no 

Entrada puntual menor de 14 anys (Júnior)  2,50 no 
 

no 

Entrada puntual major de 60 anys (Sènior) 2,50 no 
 

no 

Entrada puntual grups  1,65 no 
 

no 

Entrada puntual de 18:00 a 20:00 (Adult) 3,00 1,50 
 

no 

Entrada puntual de 18:00 a 20:00 (Júnior) 1,50 no 
 

no 

Entrada puntual de 18:00 a 20:00 (Sènior) 1,50 no 
 

no 

     Abonaments 1ª per.  2n per descompte 
 Abonament Temporada Adult juny - set.  88,00 64,00 50% si 

Abonament Temporada Júnior juny - set 44,00 no no si 

Abonament Temporada Sènior  juny - set 44,00 32,00 no si 

Abonament Estiu Adult juliol - set  73,00 53,00 50% si 

Abonament Estiu Júnior juliol - set 37,00 27,00 no si 

Abonament Estiu Sènior Juliol - set  37,00 no no si 

     

Paks  
Pack 
10 Pack 20 descompte 

 Adult  41,00 54,00 no no 

Júnior  20,00 27,00 no no 

Sènior 20,00 27,00 no no 

     CONDICIONS 
    

*Es considera 2ª persona al cònjuge i als fills de 14 a 17 anys (ambdós inclosos) 

*Descompte: aturats, famílies nombroses o monoparentals, persones amb una discapacitat 
superior al 33% i persones amb prescripció mèdica per anar a la piscina sempre i quan es 
disposi d'un certificat de renda baixa expedit pel Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. 
S'haurà de presentar un carnet o certificat que acrediti qualsevol d'aquestes condicions.  

*Adult ( 14-60 anys) / Júnior ( 4 - 13 anys) i Sènior (+ de 60 anys)  
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*Els packs 10 i 20 són nominals i intransferibles. De totes maneres podran ser utilitzats per 
altres persones sempre i quan el titular de l'abonament estigui present. ( L'acompanyant ha 
de ser sempre de la mateixa categoria ( adult, sènior o júnior )  

*Per la resta de situacions no estipulades, el Cap de l'Àrea d'Esports realitzarà un estudi de 
costos.  

 
Tercer.- Aprovar els preus públics d’activitats dirigides 2023 i normes de gestió que es 
detallen: 

PROPOSTA PREUS PÚBLICS ACTIVITATS DIRIGIDES 2023 

 
     Activitats dirigides de baixa intensitat. ( Quota salut anual)  

  

     

 

una sessió  dues sessions 
  Ioga  51,00 € 102,00 € 
  Gimnàstica de manteniment  33,00 € 66,00 € 
  Gimnàstica suau  33,00 € 
  Natació i Gimnàstica a l'aigua 118,00 € 
  

     CONDICIONS  
    *Quota salut. Persones nascudes abans del 1963 o amb alguna discapacitat 

superior al 33%   
 *Si alguna persona vol realitzar una activitat de baixa intensitat i no compleix 

algun dels requisits de l'apartat anterior, la quota serà el doble de la quota 
salut.  

 
 

 *La quota salut NO ES FRACCIONA  

 
     Activitats dirigides d'alta intensitat.  

   

     

 

una sessió  dues sessions  tres sessions  
 trimestral 46,00 € 75,00 € 100,00 € 
 anual  133,00 € 210,00 € 282,00 € 
 

     CONDICIONS  
    *Descompte del 50 % a persones que presentin alguna discapacitat superior al 

33%  
 *La quota anual només es podrà fer efectiva durant el període d'inscripció  
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* Una vegada feta la inscripció, si no s'avisa de la baixa de l'activitat (màxim 10 
dies abans de tramitar el següent rebut ) bé per correu o bé presencialment, 
s’entén que hi ha una renovació automàtica i es cobrarà la següent quota. En 
cas de retornar un rebut sense haver-se donat de baixa s'iniciaran els tràmits 
com a rebut impagat. Els rebuts es giren a l'inici de cada trimestre ( Octubre, 
Gener i Abril) 

 
*En cas de fer una inscripció trimestral es cobrarà sempre la part proporcional 
corresponent a la data d'inscripció. 

 
*Per la resta de situacions no estipulades, el Cap de l'Àrea d'Esports  realitzarà 
un estudi de costos.  

  
Quart.- Publicar tots 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,  10 de març de 2023 
 
             
 

[firma] 
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e41cedeb-33d8-4e93-9ba9-a4dcc0d0af44 
     (codi de verificació) 
     
Sr/a, 
AJUNTAMENT D'OLOT  
PG DEL BISBE GUILLAMET N.0010 

17800 OLOT        Dept. Ingressos 
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SP032022000004 
 

 
PROPOSTA D’ACORD PER A LA JUNTA DE GOVERN  

 
ESPORTS. Proposta d'aprovació dels preus públics de l’Àrea d’Esports 

 
 
 

Núm. de referència : X2022014595     
 
 
En relació a l’expedient SP032022000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d'Esports proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
 
PROPOSO 
 
Primer.- Aprovar el preu públic que a continuació es detalla, corresponent a l’abonament 
general a les IEMs: 
 

Matrícula per la utilització de les pistes i/o espais esportius de les IEM i activitats 
de l’Àrea d’Esports 

20€ 

* Aquesta matrícula s’haurà de tramitar per a totes les noves altes d’abonat o per aquells que no 
hagin tramitat o renovat cap servei de l’Àrea d’Esports fins passats 2 anys després de la baixa de la 
finalització de l’últim servei contractat. 

 
 
Segon.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a la 
utilització del gimnàs i l’accés a la pista per part de persones usuàries particulars per l’any 
2022: 
 

Entrada puntual de 14 a 64 anys 
*Accés pista, accés gimnàs i accés vestidors (horari il·limitat en una jornada) 

4,25€ 

Entrada puntual persones >14 anys, persones <64 anys i esportistes federats 
*Accés pista, accés gimnàs i accés vestidors (horari il·limitat en una jornada) 

2,10€ 

Abonament trimestral de 14 a 64 anys 45,00€ 

Abonament trimestral persones >14 anys, persones <64 anys i esportistes 
federats 

22,50€ 

Abonament anual de 14 a 64 anys 137,00€ 

Abonament anual persones >14 anys, persones <64 anys i esportistes federats 68,50€ 

Lloguer armariet anual 16,00€ 

 
 
Tercer.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a la 
utilització del rocòdrom i del búlder per part de persones usuàries particulars per l’any 2022:  
 

Entrada puntual de 14 a 64 anys 4,25€ 

Entrada puntual persones >14 anys, persones <64 anys i esportistes federats 2,10€ 

Abonament anual de 14 a 64 anys 78,00€ 

Abonament anual persones >14 anys, persones <64 anys i esportistes federats 39,00€ 

Lloguer armariet anual 16,00€ 

 

Nº Decret :  Data :Nº Decret :  Data :Nº Decret :  Data :



 
 

 
 
 

 

763cd0b2-8830-43bc-9c22-a4942da4ccd5 
 

Quart.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a la utilització 
dels espais esportius, pavellons, estadi i camps de futbol per part d’entitats, grups de lleure i 
persones particulars, així com les condicions, des de l’agost del 2022 al juliol del 2023: 
 
Equip-grup/hora        Local  Fora 

Entrenaments entitats federades en competició regular 2,14€ 22,00€ 

Utilització camp de bàdminton 7,25€ 12,00€ 

Partits/competicions oficials entitats federades 0,00€ 22,00€ 

Activitats esportives extraordinàries, exhibicions, tornejos, etc., per part 
d’entitats federades 

22,00€ 60,00€ 

Centres d’ensenyament en horari escolar. Activitats esportives 0,00€ 0,00€ 

Entrenaments i partits per part d’entitats NO esportives i grups de 
lleure 

22,00€ 44,00€ 

Activitats NO esportives 

Totes les activitats que no estan contemplades en el llistat *increment 
del 100% si hi ha entrada pagament 

60,00€ 100,00€ 

Personal 

Personal de suport a consergeria, manteniment, neteja, etc. en horari 
laboral 

30,00€ 30,00€ 

Personal de suport a consergeria, manteniment, neteja, etc. en horari 
extraordinari, nocturn, festiu, etc. 

45,00€ 45,00€ 

 

Condicions 

* Per adquirir qualsevol abonament és necessari disposar del carnet d’abonat a les IEMs. 

* Els descomptes per esportistes federats només s’aplicaran a aquells esportistes federats 
residents a la ciutat d’Olot o inscrits en alguna entitat esportiva del municipi. 

* Els preus dels abonaments anuals van de l’1 de gener al 31 de desembre. En cas que 
s’adquireixin amb posterioritat a l’1 de gener, el preu serà proporcional al temps del qual 
se’n podrà fer ús. 

* Els abonaments trimestrals és imprescindible abonar-los a través del banc. L’Àrea 
d’Esports cobrarà el rebut a l’inici de cada trimestre (gener, abril, juliol* i octubre). * 
descomptar tancament instal·lació.  

* Les persones de 14 a 17 anys necessitaran una autorització firmada pel seu pare, mare o 
tutor legal per poder accedir al gimnàs i al rocòdrom. Hauran d’accedir a les IEMs 
acompanyades d’una persona major d’edat. 

* Qualsevol esportista d’una entitat, sigui federada o no, amb competició regular o no, i els 
grups de lleure que utilitzen les IEMs de forma periòdica, han d’abonar-se a les IEMs. 

* Per a la resta de situacions no estipulades, el cap de l’Àrea d’Esports realitzarà un estudi 
de costos. 

 
 
Cinquè.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a la 
utilització de la piscina municipal per l’any 2022: 
 

Entrades individuals Normal Descompte Carnet 

Entrada puntual adult 4,90€ 2,50€ No 

Entrada puntual menor de 4 anys 0,00€ 0,00€ No 

Entrada puntual menor de 14 anys (júnior) 2,50 No No 

Entrada puntual major 60 anys (sènior) 2,50€ No No 

Entrada puntual grups 1,65€ No No 

Entrada puntual de 18:00 a 20:00 adult 3,00€ 1,50€ No 

Entrada puntual de 18:00 a 20:00 júnior 1,50€ No No 

Entrada puntual de 18:00 a 20:00 sènior 1,50€ No No 
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Abonaments 1a per. 2a per. Descompte Carnet 

Abonament temporada adult 73,00€ 53,00€ 50% Sí 

Abonament temporada júnior 37,00€ No No Sí 

Abonament temporada sènior 37,00€ 27,00€ No Sí 
* El 50% de descompte s’aplica a persones jubilades, pensionistes, aturades, famílies nombroses o 
monoparentals i a persones amb disminució a partir d’un 33%. 

 

Packs Pack 10 Pack 20 Descompte Carnet 

Adult 41,00€ 54,00€ No No 

Júnior 20,00€ 27,00€ No No 

Sènior 20,00€ 27,00€ No No 

 
 
Sisè.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a les activitats 
esportives dirigides de baixa intensitat: 
 

 1 sessió setmanal 2 sessions setmanals 

Ioga Quota única curs: 102€ 
Quota trimestral: 35€ 

Quota única curs: 204€ 
Quota trimestral: 70€ 

Gimnàstica de 
manteniment 

Quota única curs: 66€ 
Quota trimestral: 23€ 

Quota única curs: 132€ 
Quota trimestral: 46€ 

Natació i gimnàstica a 
l’aigua 

Quota única curs: 120€ Quota única curs: 240€ 

 
QUOTA SALUT: només per persones nascudes l’any 1962 o anteriors, i persones amb alguna 
discapacitat a partir d’un 33%. 
 

 1 sessió setmanal 2 sessions setmanals 

Ioga Quota única curs: 51€ Quota única curs: 102€ 

Gimnàstica de 
manteniment 

Quota única curs: 33€ Quota única curs: 66€ 

Natació i gimnàstica a 
l’aigua 

Quota única curs: 59€ Quota única curs: 118€ 

 
 
Setè.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a les activitats 
de mitjana i alta intensitat: 
 

 1 sessió 
setmanal 

2 sessions 
setmanals 

3 sessions 
setmanals 

Sessió extra 

Quota única 
curs 

133€ 210€ 282€ + 10€ 
trimestrals per 
sessió extra a 
partir de 3 
sessions 
setmanals 

Quota 
trimestral 

46€ 75€ 100€ 

 
 
 
Vuitè.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a la Setmana 
Santa esportiva: 38€ la setmana, amb un 10% de descompte per a famílies nombroses  o 
monoparentals i un 5% de descompte per disposar del carnet de les IEMs. 
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Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient 
  
 
OLOT, 22 de març de 2022 
 
Signat: el regidor delegat 
 
 
 
 
Acordat per la Junta de Govern Local, en sessió de data: 31/03/2022 
 
 
 
 
QUE ES COMPLEIXI: L’Alcalde HO CERTIFICO: La secretària 
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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 7 
d´abril de 2022, ha adoptat per unanimitat, entre d’altres, el següent acord: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ACTIVITATS D'ESTIU 2022 
 

Núm. de referència : X2022016946     
 
Vist que l’àrea d’educació de l’Ajuntament com cada any ha estudiat les activitats a 

desenvolupar durant la temporada d’estiu 2022. 

Vist que per fer front al cost d’aquest servei 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) cal  l’aprovació del preus públics 

corresponents. 

Es comprova que aquests preus públics no cobreixen el cost del servei, com es detalla a 

informe econòmic que consta a l’ expedient.  

 
En relació a l’expedient IG112022000006 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 Activitats d’estiu 2022  que es detallen: 

 

1. ACTIVITATS D’ESTIU 2022   
 
L’Estiu Riu és el conjunt d’activitats d’educació en el lleure municipals organitzades per diverses 
àrees durant el període de vacances d’estiu escolars. 
Explicitem les que directament organitzem des de l’Àrea de Cultura i Educació. 

 

1.1 INSCRIPCIONS A L’ESTIU RIU 
 
S’informa a tots els usuaris que vulguin realitzar les inscripcions a través d'Internet que abans cal 
haver-se registrat, tant les famílies o els/les tutors/es, com els/les nens/es i joves que es vulguin 
inscriure. Aquest procés es pot realitzar abans de la data d’inici de les inscripcions. Una vegada 
registrats, podreu fer els canvis necessaris en les dades si heu canviat d’adreça, de telèfon, de 
correu electrònic, etc. 
 
 
 
 
 

Reg.Sortida S2022010044
20/04/2022 10:39:48
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CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ 
 
Abans de realitzar una inscripció per Internet cal que llegiu detingudament aquestes condicions. Al 
programa informàtic heu de marcar que les accepteu, ja que en cas contrari no us permetrà iniciar 
el procés. 
 
Sobre les inscripcions 
 
El període d'inscripció serà des de les 9 h de dimarts 3 de maig fins a les 24 h del diumenge 15 de 
maig de 2022. 
 
No es fan reserves ni hi ha període de preinscripcions. 
 
Us recomanem fer les inscripcions a través d'Internet, als webs http://estiuriu.olot.cat i 
www.olot.cat utilitzant preferentment el navegador Mozilla Firefox. Tot i així, si voleu fer la 
inscripció de manera presencial, a les oficines de l’OAC de l’Ajuntament d’Olot situades per aquesta 
ocasió a l’Hospici, C/ Hospici, 8 d’Olot, hi haurà un equip de persones que us facilitaran aquest 
tràmit, des del 3 de maig a les 9 h fins al 13 de maig a les 15 h, l’horari habitual del servei serà de 8 a 
15 h de dilluns a divendres. Per a més informació, podeu trucar al telèfon 972 27 00 49 (matins de 9 
a 14 h). 
 
En el cas que aneu a fer la inscripció a l’Hospici, és possible que trobeu cua. Us demanem si us plau 
paciència i sobretot que respecteu la distància de seguretat si així ho exigeix la situació sanitària en 
aquell moment. 
 
La inscripció l’ha de fer obligatòriament la persona tutora legal del nen/a o del/la jove. 
 
Les inscripcions fora de termini només es faran a l’Àrea de Cultura i Educació (Carrer Hospici, 8) els 
dilluns i dimecres de 10 a 13 h. I a partir de l’1 de juny. 
 
Sobre les activitats i els torns d’activitat 
 
Les places de totes les activitats són limitades. 
 
L’Ajuntament d’Olot es reserva el dret d’anul·lar activitats, o part de les activitats, si no s’arriba a un 
mínim d’inscrits o bé per altres raons logístiques o de força major. 
 
Sobre les deduccions 
 
Per germans/es: 
Sempre que hi hagi més d’un/a germà/na inscrit/a a l’Estiu Riu 2022, s’aplicarà un 10% de 
descompte sobre la quota de cadascuna de les activitats en què s’hagin inscrit tots/es els/les 
germans/nes. 
La deducció només s'aplicarà durant el període establert d'inscripcions. 
S'aplicarà a totes les activitats del programa Estiu Riu 2022. 
La deducció només s'aplicarà a les persones residents a la ciutat d'Olot. 
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Carnet d’usuari/a de les instal·lacions esportives municipals: 
S’aplicarà un descompte del 3% sobre la quota. 
 
Per família nombrosa o monoparental: 
Per a famílies nombroses o monoparentals, s'aplicarà un 10% de descompte sobre la quota final. A 
la documentació que cal per formalitzar la inscripció caldrà adjuntar-hi una fotocòpia del carnet de 
família nombrosa o monoparental. 
 
Si se sol·licita beca i es concedeix, no s’aplicarà cap de les deduccions descrites anteriorment. 
No s’aplicarà tampoc cap deducció al servei de menjador, per al qual s’haurà d’abonar el seu preu 
íntegre. 
Sobre les beques 
El termini únic per sol·licitar beca serà del 3 al 13 de maig de 2022 i de manera presencial. 
 
Si se sol·licita una beca, la inscripció s'ha de fer obligatòriament a les oficines de l’OAC de 
l’Ajuntament d’Olot a l’Hospici, C/ Hospici, 8 d’Olot,. No s’acceptaran les peticions de beca 
realitzades per Internet, que quedaran anul·lades automàticament. 
 
Les sol·licituds es resoldran el més aviat possible i s’informarà a la persona sol·licitant perquè pugui 
continuar el procés d’inscripció. 
 
 
Sobre el procés d’inscripció 
 
Comproveu que hi hagi places lliures a l’activitat a la qual us interessa inscriure-us. Si no n'hi ha, a la 
fitxa de l’activitat no hi apareixerà el botó “matricular-te” i hi apareixerà una fitxa de llista d’espera, 
a la qual podreu apuntar-vos. 
 
Seguiu les indicacions del web per realitzar la inscripció. Comproveu bé que l’any de naixement 
del/a participant coincideix amb el permès per a l’activitat a la qual us voleu inscriure, ja que en cas 
contrari no es permetrà realitzar la inscripció. 
 
Si feu la inscripció a través d’Internet, el full d’inscripció amb l’autorització familiar signada i la 
documentació que es demana s’han d’adjuntar al programa de tràmit d’inscripció, caldrà també que 
adjunteu la documentació “general” i “específica” que es demana, si és el cas. Per qualsevol dubte 
us atendrem a través del correu electrònic estiuriu@olot.cat  
 
Documentació General (per a tothom): 

 Còpia fotografia mida carnet del/la nen/a inscrit/a.  

 Còpia dels fulls de vacunes del llibre de salut. 

 Còpia de la targeta sanitària del/a participant que s'hi inscriu o còpia de qualsevol altre 
servei mèdic en què consti la persona inscrita. 

 
Documentació Específica: 

 Certificat mèdic (en cas que s'hagi de subministrar algun medicament). 

 Còpia del carnet de família nombrosa i/o monoparental (en cas de tenir aquesta condició). 
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Documentació Específica per a les beques: 

 Certificat de convivència de tots els membres de la unitat familiar actualitzat l'any 2022. 

 Carnet de família nombrosa i/o monoparental, si és el cas. 

 Justificant dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar: 
 - Si treballa: les tres últimes nòmines. 
 - Si s’és autònom/a: declaració de la renda. 
 - Si és aturat/da amb prestació: certificat de l'OTG (Oficina de Treball de la Generalitat) en 
què consti la prestació que es rep. 
 - Si és aturat/da sense prestació: certificat de l'OTG (Oficina de Treball de la Generalitat) en 
què s'indiqui que no es rep cap prestació. 
 - Si és pensionista: notificació de la revaloració de la pensió o full de la prestació. 
 - Si rep altres prestacions: full de la prestació (RGC, PNC, etc.). 
 

 Si algun membre de la unitat familiar pateix algun tipus de disminució, cal aportar un certificat 
del grau de disminució expedit per l'ICASS o bé informes mèdics. 

 
 
Sobre com fer el pagament 
 
Les places s'atorguen en el moment que l’Ajuntament d’Olot rebi el pagament íntegre i complet 
(100%) de les activitats escollides, i per rigorós ordre d’inscripció i pagament.  
 
En cas d'anul·lació de qualsevol inscripció per causes alienes a l’Ajuntament d’Olot, NO ES 
RETORNARÀ l’import pagat. Només es retornarà en cas d'anul·lació per causa mèdica justificada i 
prèvia petició per escrit al registre d’entrada municipal. 
 
Per Internet i també de manera presencial 
El pagament es podrà efectuar per Internet des del web mateix de l’Ajuntament (www.olot.cat), a la 
zona de LES MEVES INSCRIPCIONS, clicant “Pagament on-line” del/a nen/a inscrit/a.  
 
Se feu la inscripció de manera presencial caldrà pagar al mateix moment amb targeta de crèdit o 
dèbit.  
 
Únicament no caldrà pagar en el mateix moment de realitzar la inscripció si es sol·licita beca, tràmit 
que caldrà fer de forma presencial. 

 
 
PRÈVIA: GUIA ACTIVA L’ESTIU. 
 
La Guia d’Activitats d’Estiu es distribuirà només de manera digital (pdf) i s’enviarà l’enllaç per correu 
electrònic a participants d’anys anteriors, a Ajuntaments,  a les pàgines webs institucionals, a les 
escoles,  ... 
El preu per anunciar una activitat d’una entitat, empresa o associació privada és de: 
 
PREUS 2022:  Primer anunci: Gratuït 
  A partir del segon anunci i successius: 42 € cadascun 
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1.2 ACTIVITATS ESTIU RIU 2022  ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT 

ACTIVITATS PER A JOVES ESTIU RIU 
 

ACTIVITAT: CASAL DE JOVES, viu un estiu IDEAL 
 
DESCRIPCIÓ: De nou aquest any, des de l’Ideal, espai per a joves, us tornem a proposar un estiu 
diferent amb un casal pensat perquè els/les joves d'Olot i comarca gaudiu de les vostres vacances 
amb nosaltres. Per això hem preparat un munt d'activitats com; sortides, acampada, piscina, esports 
variats, reptes, sorpreses i molt més, sempre en un ambient jove, actiu, creatiu i participatiu. De fet, 
encara queden un munt de coses per decidir. La gràcia és que les proposeu vosaltres. 
 
Volem que sigui un gran estiu en el qual vosaltres tingueu veu i vot i les aportacions de cadascú/na 
seran molt importants. Volem crear un grup de joves dinàmics, il·lusionats/des i amb empenta que 
tinguin ganes de compartir bons moments i grans experiències. 
Ens ho passarem bé mentre treballem en equip i gaudim del temps lliure. No t’ho pensis i fes que 
aquest estiu sigui IDEAL! 
 
PREUS 2022 

Setmanes 1 2 3 4 5 

 44 € 80 € 107 € 134 € 160 € 

 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ. 
 
 

ACTIVITAT: TALLER DE ROBÒTICA amb LEGO MINDSTORMS VS.KEYBOT 
 
DESCRIPCIÓ: En aquest taller et donem l’oportunitat de descobrir dos grans robots: Mindstorms i 
Keybot.  
Per una banda, treballarem amb Lego Mindstorms, podràs construir i programar un robot, utilitzant 
diferents sensors i motors. Per altra banda treballarem amb Keybot, un robot que es programa amb 
Arduinoblocks, i que permet connectar múltiples sensors (sensor de color, sensor seguidor de línies, 
sensor de col·lisió...). Anirem superant diferents reptes i competicions amistoses de forma divertida i 
engrescadora amb els dos robots. Ho aconseguiràs?  
 
PREU 2022:    159 € per cada torn 
 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ i INNOVA DIDÀCTIC 
                          

ACTIVITAT:  CAMP DE TREBALL “ACCIÓ JOVE XIV” 
 
DESCRIPCIÓ: Tens de 14 a 17 anys i aquest estiu no saps on anar o no saps què fer? 
Hem tornat a preparar tot un seguit de tasques en diverses zones del Parc Natural 
L’objectiu és que, com a joves, vulgueu fer aquest treball comunitari tot aprofitant el vostre temps 
de lleure per conèixer altres joves i ajudar a la comunitat i al medi ambient. 
Treballarem de dilluns a dijous i els divendres els dedicarem a fer una activitat diferent, ja sigui anar 
a la piscina, a les gorgues o a una platja. I el darrer dia... 
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PREU 2022: 72 €   
 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ i EL PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA 

 

 
ACTIVITAT: BRIGADES JOVES D’ESTIU 

 
DESCRIPCIÓ: Activitat per a joves del municipi nascuts els anys 2006 i 2007 que s’ofereix com una 
alternativa formativa, lúdica i cultural durant l’estiu. Hi ha la possibilitat de participar en diferents 
serveis fent tasques de voluntariat tot aprenent a respectar l’entorn i treballant en equip. Al final del 
servei, tots els/les joves participants realitzaran una sortida conjunta com a compensació. 
 
PREU 2022: 57 € 
 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ I CONSELL COMARCAL 
 
 

ACTIVITAT: CASAL PER A INFANTS I JOVES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 
 
DESCRIPCIÓ: Espai de lleure on els/les infants i els/les joves amb diversitat funcional,  trastorn 
mental i pluridiscapacitat podran gaudir d’un munt d’activitats adaptades a les seves necessitats, 
compartir i viure experiències noves. Durant el mes de juliol i agost el grup de joves realitzarà 
activitats aquàtiques i sortides, cada dimarts i cada dijous de 9:00 a 17:00. 
 
PREUS:  
 
Preus menjador: Dinar: 6,70 € / esporàdic: 7 € (no inclòs en el quadre de quotes) 
 
PREU CASAL INFANTS (3 a 12 anys) 

Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Matí 51 € 88 € 114 € 141 € 167 € 193 € 219 € 245 € 272 € 

Tot el dia 77 € 134 € 173 € 212 € 250 € 287 € 330 € 369 € 408 € 

 
PREU CASAL INFANTS + TRANSPORT (3 a 12 anys) 

Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Matí 66 € 118 € 160 € 201 € 242 € 284 € 325 € 366 € 408 € 

Tot el dia 107 € 194 € 264 € 333 € 402 € 471 € 542 € 611 € 680 € 

 
PREU CASAL JOVES ( a partir de 12 anys) 

Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tot el dia 97 € 174 € 233 € 293 € 351 € 411 € 471 € 531 € 589 € 

 
PREU CASAL JOVES + TRANSPORT (a partir de 12 anys) 

Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tot el dia 128 € 234 € 324 € 414 € 502 € 592 € 683 € 773 € 861 € 

 
ORGANITZA: INTEGRA amb la Col·laboració de l’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ 
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(*)Els preus d’aquesta activitat estan pendents de revisió per part d’INTEGRA que és l’entitat 
organitzadora de l’activitat.  
 

ACTIVITAT: CASAL ESTIU VIU. 
 
DESCRIPCIÓ: Un nou casal per als joves que tenen inquietuds artístiques i culturals, tant des de la 
vessant literària com des de la vessant escènica o musical. 4 setmanes per passar-ho bé i posar al 
centre la creativitat i l’expressió artística. Durant les 4 setmanes es realitzaran activitats literàries, 
musicals, artístiques, de dansa i de circ. 
Els divendres farem una activitat triada entre totes i tots en assemblea. 
 
PREUS 2022 

Setmanes 1 2 3 4 

 50 € 90 € 120 € 150 € 

 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ. 
 
 
ACTIVITATS DE LLEURE 
 

ACTIVITAT: CASALET LES FONTS 
 
DESCRIPCIÓ: Activitat per als nens i nenes que han acabat el segon curs d’educació infantil 
(nascuts/des 2019).  L’objectiu de l’activitat és millorar l’autonomia personal dels infants, les 
relacions dins el grup, conèixer l’entorn proper i potenciar la creativitat i la imaginació. 
Realitzarem diferents activitats, com ara tallers, jocs d’aigua i petites sortides, i també coneixerem 
oficis, ens disfressarem... Ens anem preparant per als canvis que significarà anar a l’escola dels grans 
al setembre. 
 
Preus menjador: Dinar: 6,40 €. Dinar esporàdic: fix 6,40 € / esporàdic: 6,70 € (no inclòs en el quadre 
de quotes) 
 
PREU 2022:  
 

Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 

Matí 49 € 86 € 112 € 140 € 166 € 192 € 219 € 245 € 

 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ. 

 
ACTIVITAT: CASALET SANT MIQUEL 

 
DESCRIPCIÓ: Activitat per als nens i nenes que han acabat el segon curs d’educació infantil 
(nascuts/des 2019).  L’objectiu de l’activitat és millorar l’autonomia personal dels infants, les 
relacions dins el grup, conèixer l’entorn proper i potenciar la creativitat i la imaginació. 
Realitzarem diferents activitats, com ara tallers, jocs d’aigua i petites sortides, i també coneixerem 
oficis, ens disfressarem... Ens anem preparant per als canvis que significarà anar a l’escola dels grans 
al setembre. 
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Preus menjador: Dinar: 6,40 €. Dinar esporàdic: fix 6,40 € / esporàdic: 6,70 € (no inclòs en el quadre 
de quotes) 
 
PREU 2022: Del 5 al 30 de juliol 
 

Setmanes 1 2 3 4 

Matí 49 € 86 € 112 € 140 € 

 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ. 
 
 

ACTIVITAT: ESPLAI PER A PETITS MALAGRIDA 
 
DESCRIPCIÓ: Activitat dirigida als nens i nenes que han acabat, P3, P4, P5 i 1r de primària. L’objectiu 
de l’activitat és millorar l’autonomia personal dels infants, conèixer l’entorn proper d’Olot, potenciar 
la creativitat i la imaginació, etc. 
Realitzarem diferents activitats, com ara tallers, jocs d’aigua i petites excursions, i també coneixerem 
oficis, ens disfressarem i anirem a la piscina. En definitiva, GAUDIREM DE L’ESTIU! 
També passarem una nit fora durant el mes de juliol i farem una cloenda de l’activitat l’últim dia de 
casal. 
 
Preus menjador: Dinar: 6,40 €. Dinar+berenar: 6,70 €. Berenar: 0,75 €. Dinar esporàdic: fix 6,40 € / 
esporàdic: 6,70 € (no inclòs en el quadre de quotes) 
 
PREU 2022:  
 

Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Matí 49 € 86 € 112 € 140 € 166 € 192 € 219 € 245 € 272 € 

Matí i tarda 68 € 124 € 165 € 201 € 240 € 279 € 318 € 355 € 394 € 

 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ. 
 
 

ACTIVITAT: ESPLAI PER A PETITS PLA DE DALT 
 
 
DESCRIPCIÓ: Activitat dirigida als nens i nenes que han acabat P3, P4, P5 i 1r de primària. L’objectiu 
de l’activitat és millorar l’autonomia personal, conèixer l’entorn proper d’Olot, potenciar la 
creativitat i la imaginació, etc. 
Realitzarem diferents activitats, com ara tallers, jocs d’aigua i petites excursions, coneixerem oficis, 
ens disfressarem i anirem a la piscina. En definitiva, GAUDIREM DE L’ESTIU! 
També passarem una nit fora durant el mes de juliol i farem una cloenda de l’activitat l’últim dia de 
casal. 
 
Preus menjador: Dinar: 6,40 €. Dinar esporàdic: fix 6,40 € / esporàdic: 6,70 € (no inclòs en el quadre 
de quotes) 
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PREU 2022:  
 

Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Matí 49 € 86 € 112 € 140 € 166 € 192 € 219 € 245 € 272 € 

Matí i tarda 68 € 124 € 165 € 201 € 240 € 279 € 318 € 355 € 394 € 

 
ORGANITZA:  ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ. 
 
 

ACTIVITAT: CASAL MORROT 
 
 
DESCRIPCIÓ: Activitat dirigida a participants de 2n a 6è de primària. L’objectiu de l’activitat és 
millorar l’autonomia personal, conèixer l’entorn proper d’Olot, potenciar la creativitat i la 
imaginació, etc. 
Farem tallers, jocs i excursions, coneixerem oficis, ens disfressarem i anirem a la piscina. En 
definitiva, GAUDIREM DE L’ESTIU! 
També farem una acampada durant el mes de juliol i farem una cloenda especial de l’activitat l’últim 
dia de casal. 
Preus menjador: : Dinar: 6,40 €. Dinar+berenar: 6,70 €. Berenar: 0,75 €. Dinar esporàdic: fix 6,40 € / 
esporàdic: 6,70 € (no inclòs en el quadre de quotes) 
 
 
PREU 2022:  
 

Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Matí 49 € 86 € 112 € 140 € 166 € 192 € 219 € 245 € 272 € 

Matí i tarda 68 € 124 € 165 € 201 € 240 € 279 € 318 € 355 € 394 € 

 
 
 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ. 
 
 
ACTIVITATS AMBIENTALS 

 
ACTIVITAT: CASAL ENNATURA’T 2022 

 
DESCRIPCIÓ: Aquest any tornarem a treballar els temes per setmanes donant més oportunitats a la 
participació.  
Les setmanes de casal ens permetran treballar l’educació ambiental en diferents indrets del Parc 
Natural de manera participativa i lúdica. La metodologia de treball consistirà en fer excursions per 
l’entorn proper, jocs, audiovisuals, experiments, gimcanes, tallers i refrescades a la piscina i al riu. 
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PREU 2022:  
 

Setmanes 1 2 3 4 5 

Matí 60 € 107 € 154 € 194 € 234 € 

 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ I TOSCA, Serveis ambientals d’educació i turisme, SL 
 
 
ACTIVITATS CULTURALS  
 
 

ACTIVITAT: TALLER DE FARÀNDULA 
(Fes la teva figura) 

 
 
DESCRIPCIÓ: L’Àngel Rigall i en Tavi Algueró ens ensenyaran a fer un capgròs o un cavallet. 
Procés de creació, des del primer esbós del disseny sobre paper fins a l’acabat final amb retocs de 
pintura, passant per totes les fases de la construcció, tant de l’original de fang com de la reproducció 
de cartró pedra. 
Es complementarà la feina de taller amb visites guiades a diferents elements de la faràndula de la 
ciutat, visita al taller Ventura Hosta de Navata, anades a la piscina i estones lúdiques. 
Un espai on ens divertirem tot aprenent. 
 
PREU 2022: 250 €   
 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ. 
 
 
 
ACTIVITATS TECNOLÒGIQUES 
 

ACTIVITAT: TALLER DE ROBÒTICA DE LEGO WEDO I EDISON  
 
DESCRIPCIÓ:  

Tant si t’agrada la tecnologia com si tens curiositat per apropar-t’hi, ara pots aprendre d’una manera 
creativa i molt divertida! En aquest taller es proposaran activitats amb robots que es programen per 
blocs de manera senzilla i intuïtiva: LEGO WeDo i l’Edison. Els nens i nenes s’iniciaran en la 
construcció i programació d’un robot utilitzant motors i sensors. D’aquesta manera podran 
començar a familiaritzar-se amb aspectes de l’àmbit científic i tecnològic d’una manera lúdica i 
engrescadora. 
 
PREU 2022: 159 € per cada torn  
 
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ i INNOVA DIDÀCTIC    
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Segon.- Publicar els esmentats preus públics al BOP d’ acord al que disposa l’ article 45-1-

a) de la Llei 39/2015, de 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. 
 

 
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS  :RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Ajuntament d’Olot Passeig Bisbe Guil lamet, 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,  20 d´abril de 2022 
 
             
 

[firma] 
 
 
 
 
 
 

f2e03083-361a-4fe0-9e2a-ea7153a63517 
     (codi de verificació) 
     
Sr/a, 
AJUNTAMENT D'OLOT  
PG DEL BISBE GUILLAMET N.0010 

17800 OLOT        Dept. Ingressos 
 


