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DOCUMENT D’ACORDS 
 
 
LA JUNTA RECTORA DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE, en sessió 
ORDINÀRIA celebrada el dia 12 de febrer de 2020, va prendre el següents acords: 
----------------------------------------------------*--------------------------------------------------------- 
 
 
Núm. de referència : X2020003822     
 
 
En relació a l’expedient SL012020000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el president de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot (IMELO), 
proposa a la Junta de govern de l’Institut, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases per a la sol·licitud d’ajuts destinats a entitats esportives per 
a la temporada 2019-2020, segons bases que s’adjunten a l’expedient i que es 
reprodueixen a continuació:  
 

“Bases per a la sol·licitud d’ajut per fer front a les quotes de les entitats 
esportives del curs 2019-2020”. 

 
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 s’haurà de presentar de manera telemàtica a la Seu electrònica de 
l’Ajuntament http://www.olot.cat. 
 
La instància que s’adreçarà a l’IMELO i haurà d’anar acompanyada de la 
documentació següent (disponible a http://esportsilleure.olot.cat):  

 

 Imprès 1, les dades de l’entitat.  
 

 Imprès 2, 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 cada 
esportista (escanejats), com indica l’imprès 2.  

 
 
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).  
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 haurà ésser telemàtica (veure punt 3), 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 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.  
 
6.- Quantia:  
La quantia total destinada a aquests ajuts serà de cinc mil cinc-cents euros 
(5.500,00 €) que es pagaran de la partida 2020 330 341 480001 – BEQUES 
ESPORTIVES del pressupost de IMELO per l’any 2020. 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 per via telemàtica a 
http://www.olot.cat, l’Institut abonarà directament a l’entitat l’import total de tots 
els ajuts concedits.”  

 
 
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i al taulell d’anuncis de l’IMELO a la web http://esportsilleure.olot.cat i exposar-
ho al públic per un termini de vint dies hàbils, comptats des de l’endemà de la 
publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar reclamacions.  
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit.  
 
Tercer.- Així mateix s’acorda obrir la convocatòria pública de les beques d’ajuts per a 
les quotes de les entitats esportives 2019-2020, amb el benentès que aquesta no 
tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament 
aprovades. 
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquestes beques, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, a la base de dades nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
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comunicació de l’obertura de la convocatòria serà prèvia a qualsevol altra publicació 
que es pugui fer d’aquesta convocatòria.  
 
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP.  
 
Sisè.- El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà 
excedir de tres mesos a comptar del termini de presentació de sol·licituds. El 
venciment d’aquest termini màxim sense haver-se notificat la resolució legítima als 
interessats farà que s’hagi d’entendre desestimada per silenci administratiu. 
 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200200  Despeses 20330  341  480001 5500 BEQUES ESPORTIVES 330 001 001 001 000 000 

 

 
 
 
Aprovat 
 
Olot, 13 de febrer de 2020  
 
[firma] 
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