Bases per a la sol·licitud d’ajut per fer front a les quotes de les entitats
esportives del curs 2017-2018.
1.- Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és dotar a les entitats esportives d’Olot d’una eina per
treballar la inclusió social de persones econòmicament desafavorides, amb l’objectiu
de garantir la igualtat d’oportunitats en la pràctica de l’esport de competició.
2.- Beneficiaris:
Són beneficiaris d’aquests ajuts totes les entitats esportives federades que estiguin
donades d’alta al registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport de
la Generalitat de Catalunya i que estiguin inscrites al registre d’entitats de l’Ajuntament
d’Olot.
3.- Procediment per a la sol·licitud d’ajuts:
La sol·licitud, omplerta i signada, s’ha de lliurar a les oficines de l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure d’Olot, pavelló municipal, República Argentina, 8. Aquesta sol·licitud
ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
•

Model d’instància general.

•

Imprès 1, amb les dades de l’entitat.

•

Imprès 2, amb les dades de l’esportista (cal omplir un imprès per a cada
esportista que sol·liciti l’ajut).

•

Documentació que acrediti els ingressos de la família de l’esportista (en un
sobre tancat).

Important:
L’entitat pot sol·licitar fins a un màxim del 5% de beques, a comptar del total de les
seves fitxes federades i escolars des de pre-benjamins fins a sèniors (inclosos).
Exemple. Una entitat que té 100 fitxes pot demanar 5 beques.
També s’ha establert un topall de 12 beques, o sigui una entitat no pot superar
aquesta xifra encara que el 5% de les seves fitxes sigui superior.
4.- Termini:
La sol·licitud podrà ésser presentada a les Oficines de l’Institut Municipal d’Esports i
Lleure, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, dins del termini de trenta (30) dies
naturals a comptar des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de
convocatòria al BOP.

5.- Resolució:
Una comissió mixta de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure i el Consorci de Benestar
Social, una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds i a la vista de la
documentació presentada, avaluarà si es compleixen els requisits demanats en
aquestes bases i concedeix o denega la petició formulada. En cas d’acceptació se
signarà un conveni entre el beneficiari de l’ajut i l’IMELO. El termini de resolució de les
peticions presentades es fixa en un mes. Transcorregut aquest termini sense resolució
expressa, s’entendrà denegada per silenci administratiu.
6.- Quantia:
La quantia total destinada a aquests ajuts serà de 5.000,00 € que es pagaran de la
partida 2018 330 341 4800001 – BEQUES ESPORTIVES consignada en el
pressupost de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure per l’any 2018. En cas de concedir
l’ajut, aquest sempre serà d’un terç de la quota anual que té fixada l’entitat.
7.- Cobrament de l’ajut:
Prèvia presentació d’un certificat del secretari/a de l’entitat (imprès 3), l’Institut abonarà
directament a l’entitat l’import total de tots els ajuts concedits.
8.- Interpretació i aplicació de les bases:
L’Institut es reserva el dret de negociar directament amb una entitat que, per les seves
especials característiques tingui alguna dificultat per acollir-se a aquest programa sota
aquestes bases. També pot excloure a aquelles entitats que malgrat complir les bases
les seves activitats no s’ajustin a l’objecte de les mateixes. En cas que una vegada
resoltes totes les sol·licituds la quantitat total sigui superior a la quantia assignada en
el pressupost, l’Institut es reserva el dret de modificar a la baixa el percentatge del punt
6.”

