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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 2016-2017
BDNS (Identif.):384720
ANNEX
Extracte convocatòria
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)
Les determinacions bàsiques de la convocatòria son les següents:
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.
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. Règim d’atorgament
Concurrència competitiva.
Quart. Normativa reguladora
Bases específiques del Programa d’ajuts per al funcionament de les Llars d’infants públiques de titularitat
municipal, publicades al BOP núm. 241 de 19 de desembre de 2016, i a la web de la Diputació
(www.diputaciolleida.cat).
Cinquè. Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions
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La dotació econòmica d’aquest Programa serà d’un màxim de 3.200.000,00 euros. Aquesta despesa global
es finançarà a càrrec de l’aplicació pressupostària 2018 040 323 4620000 del pressupost de l’anualitat
2018.
Sisè. Termini presentació sol·licituds
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).
Setè. 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. Documentació i informació que haurà d’incloure la petició. Es determinen en l’article 9 de les Bases
específiques.
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. 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 a la 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 s’ha de presentar per via telemàtica al Registre General de la
Diputació de Lleida, a través de la plataforma EACAT.
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. Reformulació de la sol·licitud. Abans de formular la proposta de l’acord d’atorgament i sempre que la
subvenció que es prevegi atorgar sigui inferior a la demanda, l’entitat sol·licitant, per iniciativa pròpia o a
proposta del servei gestor, podrà demanar la reformulació de la sol·licitud.
La reformulació tindrà com a objectiu ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció, amb especial
referència al pressupost de l’actuació que es preveu realitzar.
f. Criteris de valoració per a la concessió de subvencions. Es determinen en l’article 12 de les Bases
específiques.
g. 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.
h. Publicació dels acords de concessió de les subvencions. Les subvencions atorgades en la convocatòria
es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOP), amb indicació de les dades indicades a
l’article 16 de les Bases Reguladores. Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran
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objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions.
i. 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.
j. Obligació de publicitat. En totes les actuacions subvencionades caldrà donar publicitat i difusió de la
col·laboració de la Diputació de Lleida en els termes que estableix la Guia de Comunicació per als
Beneficiaris dels Ajuts de la Diputació de Lleida amb les corresponents normes d’aplicació, publicades a
l’adreça de ka nostra pàgina web http://www.diputaciolleida.cat/l-diputació/identitat-visual/.
A aquesta obligació se li donarà compliment en el moment de presentar la justificació de l’actuació
subvencionada, mitjançant la presentació del document ‘ declaració responsable de publicitat’ segons model
facilitat per la Diputació de Lleida.
k. Règim de recursos. La resolució posa fi a la via administrativa.
Lleida, 15 de gener de 2018
El president, Joan Reñé i Huguet
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