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Alícia Vila Torrents, secretària de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, en 
ús de les facultats que m’atorga la legislació vigent,  
 
NOTIFICO: Que la Junta de Govern, en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 22 de 
setembre de 2015, ha adoptat per unanimitat, entre d’altres, el següent acord: 
 

APROVACIÓ DIVERSOS PREUS PÚBLICS 
 

 
Vistos els antecedents corresponents, la Presidenta de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure d’Olot, proposa a la Junta de Govern l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a la 
matrícula per utilització de les pistes i/o espais esportius de les Instal·lacions 
Esportives Municipals i activitats de l’IMELLO. 
 

Concepte Preu 
Matrícula 20,00 € 

 
La matrícula s’haurà de tramitar per totes les noves altes d’usuari o per aquells que 
no hagin tramitat o renovat cap servei de l’IMELLO fins el 31 de desembre de l’any 
següent d’haver-la fet efectiu. El seu pagament atorga condició d’abonat actiu de 
l’IMELLO a la persona que la tramita. 
 
Segon.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a la 
utilització de les pistes i/o espais de les Instal·lacions Esportives Municipals. 
 

 Modalitat Preu 
Centres d’ensenyament, en horari escolar, per realitzar activitats esportives. gratuït 
Entitats federades locals en competició regular (equip/hora)* 2,10 € 
Partits/competicions entitats federades locals en competició regular. Gratuït 
Usuaris pavellons de lleure abonats IMELLO (equip/hora)* 
Usuaris camp F7 estadi de lleure abonats IMELLO (equip/hora)* 
Usuaris entitats federades locals gimnàs estadi abonats IMELLO 
(equip/hora)* 
Activitats esportives extraordinàries entitats federades locals pavellons 
(exhibicions, presentacions,etc.). 

21,20 € 

Resta de situacions no estipulades en la fila anterior (equip/hora) 34,00 € 
Usuaris camp F11 estadi de lleure abonats IMELLO (equip/hora)* 
Activitats esportives extraordinàries entitats federades locals estadi 
(exhibicions, presentacions,etc.). 

34,00 € 

Resta de situacions no estipulades en la fila anterior (equip/hora) 55,00 € 
Activitats amb entrada de pagament pavellons i estadi, increment del 100% 
dels preus estipulats en files anteriors. 

 

Personal suport consergeria, manteniment i/o neteja, en cas que l’activitat es 
desenvolupi fora de l’horari normal de funcionament de la IEM (persona/hora). 26,50 € 

Pista bàdminton abonats IMELLO (pista/hora)* 7,10 € 
Pista bàdminton (pista/hora) 11,50 € 
Fiança per activitats no esportives que ho requereixin (activitat) 550,00 € 
*Obligatori ser abonat actiu de l’IMELLO.  
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Tercer.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a 
les sessions del programa d’activitats dirigides de pilates, manteniment i FBC (Full 
Body Conditioning) del curs 2015/2016. 
 

Activitat Preu 
1 sessió a la setmana* (preu curs) 127,80 € 
2 sessions a la setmana* (preu curs) 199,80 € 
3 sessions a la setmana* (preu curs) 271,80 € 
*Obligatori ser abonat actiu de l’IMELLO.  

 
Quart.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents a la 
cessió de carpes de protecció plegables: 
 

Modalitat Preu 
Departaments municipals gratuït 
Entitats locals (carpa/dia)* 24,00€ 
Administracions o entitats comarcals (carpa/dia)* 34,00€ 
* Obligatori dipòsit de fiança de 100,00€/carpa.  

 
Cinquè.- Aquest preus entraran en vigor a partir de l’endemà de la data d’aprovació 
i afectaran a la temporada/curs 2015/2016 i tindran validesa fins l’aprovació d’uns 
nous preus públics. 
 
La qual cosa us trasllado per al vostre coneixement i efectes. 
 
Que es traslladi aquest acord a: 
 
AJUNTAMENT D’OLOT – Dep. Comptabilitat. 
 
Olot, 23 de setembre 2015 
 


