AJUNTAMENT D'OLOT

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la
qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/651643)
Atès que les bases, publicades en el BOP núm. 30 el 14 de febrer de 2022, definitivament
aprovades en no haver-se presentat reclamacions durant el període d'exposició pública, preveuen
un segon termini, de caràcter excepcional, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió
de subvencions en règim de concurrència competitiva i d'ajuts per a l'any 2022, s'obre el segon
termini per a la presentació de sol·licituds relatives a les activitats que s'extracten a continuació:
Objecte
activitats que promoguin la inclusió i la cohesió social (Disponibilitat pressupostària 2.025,00.-€)
activitats que fomentin la cooperació, l'educació pel desenvolupament, l'enfortiment i articulació de
les entitats locals (Disponibilitat pressupostària 3.010,00.-€)
activitats veïnals (Disponibilitat pressupostària 490,00.-€)
activitats esportives extraordinàries temporada 2021/2022 (Disponibilitat pressupostària 3.696,70.€)
Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s'hauran de presentar telemàticament. Les entitats trobaran tota la documentació:
instància electrònica i formularis de sol·licitud normalitzats al web www.olot.cat
Hauran de presentar la instància electrònica específica "Sol·licitud subvencions règim
concurrència 2022. Segon Termini" adjuntant els formularis de sol·licitud normalitzats, signats pel
legítim representant de l'entitat explicant quins són els projectes pels quals l'entitat demana
subvenció a l'Ajuntament d'Olot, el certificat de composició de la Junta directiva de l'entitat i, si
s'escau, el document SEPA.
Es podrà adjuntar tota la documentació que l'entitat cregui necessària per complementar la
sol·licitud
Període de presentació de sol·licituds
El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de la data de publicació de
la convocatòria en el BOP Girona.
Resolució
El termini màxim per a 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 legitima els interessats per entendre desestimada per silenci
administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.
Les bases es podran consultar al Portal de la Transparència de l'Ajuntament d'Olot (www.olot.cat)
al menú Contractes, convenis i subvencions; apartat Convenis i subvencions; Convocatòries de
subvencions i ajuts.
Olot, 3 d'octubre de 2022 .- L'alcalde, Josep Berga Vayreda
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Extracte de la resolució de l'Ajuntament d'Olot de 3 d'octubre de 2022, de convocatòria del segon
termini per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions i ajuts, en règim de
concurrència competitiva, per a l'any 2022

