
 
 

Convocatòria dels ajuts econòmics de la Fundació Privada Consell Esportiu 
d’Osona per a l’exercici 2015. 

 
 
Primer.- Bases 
 
La present convocatòria es regeix per les bases per a la concessió d’ajuts econòmics 
en la modalitat de “beques individuals per a esportistes de base, amb dificultats 
socioeconòmiques” aprovades pel Patronat de la Fundació en la reunió del dia 18 de 
març de 2015. 
 
Segon.- Sol·licituds i documentació  
 
Les sol·licituds  s’han de presentar d’acord amb el model normalitzat, facilitat per la 
Fundació, i s’hi haurà d’adjuntar la documentació requerida a les bases. No s’admetran 
sol·licituds que no estiguin subscrites per la persona capacitada. 
 
Tercer.- Termini i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
Es fixa el dia 17 de setembre de 2015 com a data límit per a la presentació de les 
sol·licituds corresponents al present exercici.  
 
La sol·licitud i la documentació que cal adjuntar-hi s’hauran de presentar a la seu de la 
Fundació Privada Consell Esportiu d’Osona, C/ de la fura s/n, Mas Osona de Vic (tel. 
93 881 47 42) en horari d’oficina. També es podrà remetre per correu, sempre i quan 
la data del lliurament a la Fundació sigui, com a màxim, l’esmentada com a data límit.  
 
Quart.- Concessió. 
 
El Patronat acordarà la concessió o denegació dels ajuts i ho comunicarà als 
sol·licitants pel procediment que estimi més oportú dels aportats en la sol·licitud. 
 
Tant la concessió dels ajuts com el seu import resten supeditats a la disponibilitat 
econòmica de l’exercici. 
 
Cinquè.- Acceptació i recepció de l’ajut 
 
La persona receptora de l’ajut, mitjançant la signatura d’un document que li facilitarà la 
Fundació, haurà d’acreditar:  

- L’acceptació de l’ajut amb les condicions establertes en l’acord de concessió 
del Patronat. 

- El compromís de finançar la resta del cost de l’activitat no subvencionat. 
- La certesa de les dades aportades, en especial les referides a: l’activitat 

esportiva, la convivència familiar i als recursos econòmics disponibles.    
 
Vic, març de 2015. 


