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AJUntAmEnt d’OLOt 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en règim de con-
currència competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament 
d’activitats veïnals i esportives per a l’any 2017

Administració Pública: AJUNTAMENT D’OLOT 
Codi Administració Pública: L01171143 
Òrgan: AJUNTAMENT D’OLOT 
Codi Òrgan: L01171143 
Id Anunci: 20003 
Codi convocatòria: 360343 
Ref convocatòria: S17/035 
Des convocatòria: Extracte de la resolució de 2/2/2017 de la JGL, 
per la qual s’obre segona convocatòria de subvencions de concur-
rència competitiva per a l’organització, participació i desenvolupa-
ment d’activitats veïnals i esportives per a l’any 2017. 

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.80.a de la llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica 
l’extracte de la convocatoria, el text complet de la qual pot consul-
tar-se a la base de datos nacional de subvenciones 
(htpp://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index 

atès que les bases per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a l’organització, participació i desen-
volupament d’activitats per a l’any 2017 (publicades en el BoP de 
Girona número 25, de 6 de febrer de 2017, i aprovades definitiva-
ment en no presentar-s’hi al·legacions), preveien un  segon termini 
de presentació de sol·licituds del 15 de setembre al 15 d’octubre de 
2017, de caràcter excepcional i sotmès a disponibilitat pressupostà-
ria, s’obre convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a la 
concessió de subvencions, que s’extracten a continuació: 

Objecte: concessió de subvencions en règim de concurrència compe-
titiva per a l’organització, participació i desenvolupament d’activi-
tats per a l’any 2017:

- veïnals
-  esportives: activitats extraordinàries que tinguin prevista la 

seva realització des del 3 de juliol fins el 31 de desembre del 
2017 (inclòs)

Presentació de sol·licituds: Les entitats trobaran tota la documenta-
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ció al web www.olot.cat, i hauran de presentar una instància – sol-
licitud explicant quins són els projectes pels quals l’entitat demana 
subvenció a l’ajuntament d’olot.
La sol·licitud es presentarà al registre d’entrada a l’Oficina d’Aten-
ció al Ciutadà de l’ajuntament d’olot (Passeig ramon Guillamet, 
10, en horari d’atenció al públic de dilluns a dijous de 8 a 18h i di-
vendres de 8 a 15h; telèfon 972 279101). 
es podrà adjuntar tota la documentació que l’entitat cregui necessà-
ria per complementar la sol·licitud.

Període de presentació de sol·licituds: El període de presentació de 
sol·licituds serà del 15 de setembre al 15 d’octubre de 2017.

Resolució: El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució 
del procediment no podrà excedir de tres mesos, a comptar del ter-
mini de presentació de sol·licituds. El venciment d’aquest termini 
màxim sense haver-se notificat la resolució legitima els interessats 
per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de 
concessió de la subvenció.

el text complet de les bases pot consultar-se a la pàgina web de 
l’Ajuntament d’Olot, www.olot.cat, seu-e, apartats: Contractes, con-
venis i subvencions; Convenis i subvencions; Convocatòries de sub-
vencions i ajuts. 

olot, 23 d’agost de 2017 

Josep maria Corominas i Barnadas 
alcalde 


