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Núm. 3032
institUt mUniciPAL d’esPOrts i LLeUre d’OLOt

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per fer front a les 
quotes de les entitats esportives d’Olot per a la temporada 2017-18

Administració Pública: AJUNTAMENT D’OLOT 
Codi Administració Pública: L01171143 
Òrgan: INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE D’OLOT 
Codi Òrgan: LA0006688 
Id Anunci: 28311 
Codi convocatòria: 392611 
Ref convocatòria: S18/001 
Des convocatòria: Convocatòria de subvencions en règim de con-
currència competitiva per dotar a les entitats esportives d’Olot per 
a la inclusió social de persones econòmicament desafavorides en la 
pràctica de l’esport. 

Atès que les bases, publicades en el BOP núm. 39 de 23 de febrer 
de 2018, han quedat definitivament aprovades en no haver-se pre-
sentat reclamacions durant el període d’exposició pública, s’obre 
convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a la concessió 
d’ajuts per fer front a les quotes de les entitats esportives d’Olot per 
la temporada 17-18, que s’extracten a continuació:
 
Objecte 
Dotar a les entitats esportives d’Olot d’una eina per treballar la in-
clusió social de persones econòmicament desafavorides, amb l’ob-
jectiu de garantir la igualtat d’oportunitats en la pràctica de l’esport 
de competició, mitjançant un ajut a la quota dels esportistes que 
acompleixin amb els requisits establerts.
 
Presentació de sol·licituds
Les entitats trobaran tota la documentació al web esportsilleure.
olot.cat.
 
Les sol·licituds s’han de lliurar a les oficines de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure d’Olot, pavelló municipal, República Argentina, 
8. Aquestes sol·licituds han d’anar acompanyades de la documen-
tació 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).
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· Documentació que acrediti els ingressos de la família de l’es-
portista (en un sobre tancat).

Període de presentació de sol·licituds
El període de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a 
partir de la data de publicació de la convocatòria en el BOP de Gi-
rona.
 
Resolució
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del proce-
diment no podrà excedir d’un mes, a comptar del termini de pre-
sentació de sol·licituds. El venciment d’aquest termini màxim sense 
haver-se notificat la resolució, legitima als interessats per entendre 
desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de 
l’ajut.

Les bases es podran consultar al Portal de la Transparència de l’Ins-
titut Municipal d’Esports i Lleure (esportsilleure.olot.cat).

Olot, 4 d’abril de 2018 

Maria del Mar Roca i Reixach 
Presidenta de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure 
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