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DIPUTACIÓ DE LLEIDA
SECRETARIA GENERAL
Convocatòria del Programa d’ajuts per al funcionament de les Llars d’infants públiques de titularitat
municipal, curs 2015-2016
BDNS (Identif.): 329142.
De conformitat amb allò previst en 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 es pot consultar en la Base
de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
Primer. Beneficiaris
Són beneficiaris del Pla els ajuntaments del territori de Lleida que siguin titulars de Llars infantils, inscrites al
Registre de centres del Departament d’Ensenyament. En cas que sigui un Organisme dependent d’un Ens
local qui realitzi l’activitat, l’ajut el sol·licitarà l’Ens local indicant expressament l’Organisme que presta el
Servei.
I també els ajuntaments que s’hagin acollit al Pla experimental del Primer cicle d’Educació infantil, en
escoles rurals.
En cas que sigui un Organisme dependent d’un Ens local qui realitzi l’activitat, l’ajut el sol·licitarà l’Ens local
indicant expressament l’Organisme que presta el Servei.
Segon. Objecte
L’objecte d’aquest Programa és regular la concessió d’ajudes econòmiques de la Diputació de Lleida, en
endavant Diputació, als ajuntaments següents:
- Ajuntaments que són titulars de Llars d’infants de titularitat municipal, autoritzades pel Conveni de creació
de la Llar d’infants pública de titularitat municipal signat amb el Departament d’Ensenyament, per al seu
funcionament.
- Ajuntaments acollits al Pla experimental del Primer cicle d’Educació infantil, en escoles rurals (Ordre
ENS/273/2015, de 25 d’agost, per la qual s’estableix el Pla experimental del Primer cicle d’Educació infantil
en escoles rurals, DOGC 6951, del 7-9-2015).
Tercer. Bases reguladores
Bases específiques del Programa d’ajuts per al funcionament de les Llars d’infants públiques de titularitat
municipal, publicades al BOP número 241, de 19 de desembre de 2016, i al Web de la Diputació
(www.diputaciolleida.cat).
Quart. Quantia
La dotació econòmica d’aquest Programa serà d’un màxim de 3.197.000,00 euros. Aquesta despesa global
es finançarà fins a la quantia de 297.000,00 euros, amb càrrec de la partida 040 323 4620000 del
pressupost de la Diputació de 2016, i amb càrrec a la corresponent partida del pressupost de l’anualitat
2017, 2.900.000,00 euros, quedant condicionada la concessió dels ajuts a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de la concessió.
Cinquè. Termini presentació sol·licituds
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El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació
de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida a través de la Base de dades
nacional de subvencions (BDNS).
Sisè. Altres dades
a) Despeses subvencionables: seran despeses subvencionables les de funcionament i del personal docent.
No s’inclouen les despeses de menjador, ni les acollides matinals i de tarda, ni les amortitzacions ni les
inversions.
b) Forma i lloc de presentació de les sol·licituds: les sol·licituds s’hauran de complimentar de manera
obligatòria per via telemàtica mitjançant l’aplicatiu corresponent que es troba al Web corporativa de la
Diputació de Lleida (http://www.diputaciolleida.cat), en tot cas aquests formularis, signats per l’Alcalde/essa,
i la documentació que s’hi hagi d’adjuntar caldrà que es trameti a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de
Lleida al Registre general de la Diputació de Lleida, carrer del Carme, 26, 25007. L’Ajuntament que tingui
més d’una Llar d’infants pública de la seva titularitat, caldrà que presenti una sol·licitud individualitzada per a
cada Llar d’infant autoritzada pel Departament d’Ensenyament.
c) Documentació i informació que haurà d’incloure la petició: es determinen en l’article 9 de les Bases
específiques.
d) Instrucció i resolució del procediment: els Òrgans competents per a la instrucció i resolució del
procediment es determinen als articles 10 i 15 de les Bases específiques.
e) Termini de resolució i notificació: el termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment
d’atorgament serà de sis mesos, a comptar des de la data d’acabament del termini de presentació de
sol·licituds. El venciment del termini abans indicat, sense que s’hagi notificat la resolució expressa, produeix
efectes desestimatoris de la sol·licitud d’atorgament de la subvenció.
f) Justificació de les actuacions subvencionables: la justificació de la despesa subvencionable es realitzarà
conjuntament amb la petició de la subvenció que correspongui, d’acord amb el Model de compte justificatiu
simplificat, facilitat per la Diputació en la seva Pàgina web, en el que es fixarà el desglossament de les
despeses de personal i/o funcionament així com els ingressos de l’activitat.
A l’obligació derivada de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància
i l’adolescència, en el moment de presentar la justificació de l’actuació subvencionada, se l’atendrà
mitjançant la presentació del document de “Declaració en aplicació de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de
modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència”, segons model facilitat per la Diputació de
Lleida.
g) Obligació de publicitat: per al compliment de l’obligació de publicitat i difusió indicat a l’article 18, caldrà
presentar la “Declaració responsable sobre publicitat”, segons Model facilitat per la Diputació de Lleida.
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