
 

 
 
 
PROPOSTA D'ACORD PER A LA JUNTA DE GOVERN DE L’INSTITUT MUNICIPAL 

D’ESPORTS I LLEURE D’OLOT 
 

PREUS PÚBLICS.-  APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS A LA 
GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS ESTADI D’ATLETISME. 

 
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot gestiona directament l’estadi municipal “Parc 
Atlètic Tossols. 
 
Amb aquesta finalitat 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), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 
 
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden delegar 
l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms si aquest no cobreix el cost del 
servei. 
 
Donat  que el preu públic no cobreix el cost del servei. 
 
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics aprovada 
per l’Ajuntament. 
 
 
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.- Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents a l’accés de 
l’estadi  següents:: 
 
Utilització puntuals individuals 
d'espais esportius  matricula quotes Descomptes   

Accés puntual individual a l'estadi sènior  no       4,00 €  si 
Accés puntual individual a l'estadi júnior  no       2,00 €  no 

Accés puntual individual a l'estadi adult 

 no       2,00 €  
no 

 El descompte s'aplica a 
jubilats, pensionistes, 

aturats, família nombrosa i 
monoparental i aquelles 

persones que amb 
prescripció mèdica 

necessitin fer recuperació 
(atletisme)   

 
 matricula   
Fes salut    20,00 €  quotes Descomptes 

quota anual        12,00    no 
 
 
Segon.- Traslladar aquesta a l’Ajuntament per tal que la sotmeti a la consideració del Ple 
municipal i es procedeixi, si s’escau, a la seva tramitació. 
 
Que es traslladi aquest acord a: 
 
HOLOSALUT, SCCL – Onze de Setembre, 9-11 passatge – 08160 MATARÓ 
AJUNTAMENT D’OLOT – Dep. Comptabilitat. 



 

AJUNTAMENT D’OLOT – Dep. Tresoreria 
Olot, 3 de desembre de 2015 
 
 
Signat: la presidenta. 
Acordat per la Junta de Govern, en sessió de data: 9 de desembre de 2015 
 
QUE ES COMPLEIXI: LA PRESIDENTA             HO CERTIFICO: LA SECRETÀRIA, 


