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Objecte, condicions i finalitat. La concessió d’ajuts a les ONGD
per a la realització de projectes destinats a la sensibilització de la
societat en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament i la
solidaritat internacional.
Àmbit temporal. Aquesta convocatòria, a la qual s’hi destinarà una
quantitat total de 30.750,00 euros, abastarà el termini comprès
entre l’1 d’octubre de 2012 i el 30 de setembre de 2013.
Règim d’atorgament. Concurrència competitiva.
Requisits per a sol·licitar la subvenció. Podran ser beneficiaris
d’aquesta línia d’ajut les ONGD que compleixin cadascun dels
requisits següents:
a) Disposar de seu social o delegació permanent i tenir una
presència i base social en el territori de Lleida, almenys amb un
any d’antiguitat .
b) Estar inscrita en el Registre corresponent del Departament
de Justícia de la Generalitat o altre registre adient segons la
naturalesa de l’organització.
c) Tenir com a finalitats institucionals la realització, sense
ànim de lucre, d’activitats relacionades amb la cooperació al
desenvolupament i el foment de la solidaritat entre els pobles,
que han de constar en els Estatuts.
d) Capacitat de gestió i capacitat d’organització en les activitats
de sensibilització que són objecte d’aquesta convocatòria.
e) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda
Pública i la Seguretat Social.
Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.
La instrucció anirà a càrrec del Departament d’Acció Territorial
de l’Àrea d’Assistència i Cooperació Municipal i la resolució
correspondrà la Junta de Govern.de la Diputació de Lleida, a la
vista de l’informe emès pel Consell Mixt de Cooperació, previ
dictamen de la Comissió informativa d’Acció Territorial.
Termini de presentació de sol·licituds. El termini de presentació
de les sol·licituds s’estableix entre el 21 de novembre i el 31 de
desembre de 2012.
Termini de resolució i notificació. Sis mesos des de la finalització
del termini de presentació de projectes.
Documentació i informació que haurà d’incloure la petició. Es
determinen en l’article 6è de les bases específiques.
Criteris de valoració de les sol·licituds. Es determinen en l’article
10è de les bases.
Termini de justificació. Amb caràcter general, es fixa com a data
límit per justificar el 31/03/2013.
Règim de recursos. L’acord de resolució de la convocatòria posa
fi a la via administrativa.
Mitjà de publicitat. Publicació de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província i a la web de la Diputació.
Segon. Autoritzar la despesa per un per import de 30.750,00 euros
que es finançarà amb càrrec a la partida 4800001 232 11 11 del
pressupost de la Diputació per a l’exercici 2012.
Tercer. L’atorgament de les subvencions resta condicionada
a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la
resolució de concessió.
Quart. Disposar la publicació de l’acord al Butlletí Oficial de la
Província
Lleida, 6 de novembre de 2012.
El president, Joan Reñé i Huguet
El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana
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Convocatòria per l’atorgament d’ajuts per a projectes a
realitzar per les Organitzacions no governamentals per al
desenvolupament (ONGD) en l’àmbit de la cooperació per al
desenvolupament, anualitat 2012
La Junta de Govern de 5 de novembre de 2012 va aprovar la
convocatòria per l’atorgament d’ajuts per a projectes a realitzar
per les Organitzacions no governamentals per al desenvolupament
(ONGD) en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament,
anualitat 2012.
Les determinacions bàsiques de la convocatòria són les següents:
Normativa reguladora. Bases específiques per l’atorgament
d’ajuts per a projectes a realitzar per les Organitzacions no
governamentals per al desenvolupament (ONGD) en l’àmbit de
la Cooperació per al desenvolupament.
Àmbit temporal. Aquesta convocatòria, a la qual es destinarà una
quantitat total de 180.000,00 euros abastarà el termini comprés
entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012.
Crèdit pressupostari. La despesa per import de 180.000,00 euros,
es finançarà amb càrrec a la partida 4800000 232 11 40 del
pressupost de la Diputació per a l’exercici 2012.
Objecte condicions i finalitat. La concessió d’ajuts a les ONGD
per a la realització de projectes per a programes de Cooperació al
desenvolupament a realitzar en països econòmicament empobrits.
Règim d’atorgament. Concurrència competitiva.
Requisits per a sol·licitar la subvenció. Podran ser beneficiaris
d’aquesta línia d’ajut les ONGD que compleixin cadascun dels
requisits següents:
a) Disposar de seu social o delegació permanent i tenir una
presència i base social en el territori de Lleida, almenys amb un
any d’antiguitat .
b) Estar inscrita en el registre corresponent del Departament
de Justícia de la Generalitat o altre registre adient segons la
naturalesa de l’organització.
c) Tenir com a finalitats institucionals la realització, sense
ànim de lucre, d’activitats relacionades amb la cooperació al
desenvolupament i el foment de la solidaritat entre els pobles.
d) Capacitat de gestió i capacitat d’organització en les activitats
de cooperació que són objecte d’aquesta convocatòria .
e) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda
Pública i la Seguretat Social.
Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.
La instrucció anirà a càrrec del Departament d’Acció Territorial
de l’Àrea d’Assistència i Cooperació Municipal i la resolució
correspondrà la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, a la
vista de l’informe emès pel Consell Mixt de Cooperació, previ
dictamen de la Comissió informativa d’Acció Territorial.
Termini de presentació de sol·licituds. El termini de presentació
de les sol·licituds s’estableix entre el 21 de novembre i 31 de
desembre de 2012.
La resolució de la convocatòria determinarà els projectes que se
subvencionaran a càrrec de cadascuna de les anualitats.
En el supòsit que en l’anualitat no s’atribueixi l’import màxim
assignat, la quantitat pendent s’acumularà a la següent.
Termini de resolució i notificació. Sis mesos des de la finalització
del termini de presentació de projectes.
Documentació i informació que haurà d’incloure la petició. Es
determinen en l’article 6è de les bases específiques.
Criteris de valoració de les sol·licituds. Es determinen en l’article
9è de les bases.
Termini de justificació. Es fixa en l’art. 21 de les bases.
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Règim de recursos. L’acord de resolució de la convocatòria posa
fi a la via administrativa.
Mitjà de publicitat. Publicació de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província i a la web de la Diputació.
Segon. Autoritzar la despesa per un per import de 180.000,00
euros que es finançarà amb càrrec a la partida 4800000 232 11 40
del pressupost de la Diputació per a l’exercici 2012.
Tercer. L’atorgament de les subvencions resta condicionada
a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la
resolució de concessió.
Quart. Disposar la publicació de l’acord al Butlletí Oficial de la
Província.
Lleida, 6 de novembre de 2012
El president, Joan Reñé i Huguet
El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana
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Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern de la
Diputació de Lleida, en sessió de 5 de novembre de 2012 (núm.
38/2012)
D’acord amb el que preveu l’article 56 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 145 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; es fan
públiques les resolucions que ha adoptat, per unanimitat, la
Junta de Govern en sessió ordinària de 5 de novembre de 2012
(38/2012), fent constar, en el seu cas, el caràcter d’urgents.
Identificació de la sessió:
Número: 38/2012
Caràcter: Ordinari
Data: 5 de novembre, dilluns
Horari: de 13.00 a 13.20 hores
Lloc: Sala de comissions del Palau de la Diputació
Assistència i quòrum:
Hi assisteixen:
Sra. Rosa M. Perelló i Escoda, vicepresidenta segona, que
presideix la sessió per absència del president
Sr. Josep Ramon Ibarz i Gilart, vicepresident quart
Sra. Rosa Pujol i Esteve, vocal
Sr. Antoni Ponz i Callen, vocal
Sr. Ramon Bernaus i Abellana, secretari general
Sr. Josep Mateu i Beà, interventor de fons
S’excusen d’assistir-hi:
Sr. Joan Reñé i Huguet, president
Sr. Miquel Padilla i Díaz, vicepresident primer
Sr. Pau Perdices i Pla, vicepresident tercer
Sra. Marlen Minguell i Ortiz, Cap de l’Àrea d’Organització i
Gestió
Sr. Josep Gabarró i Rivelles, Cap de l’Àrea de Planificació i
Estratègia
Es reuneix, per tant, el quòrum legal reglamentari per a la validesa
de la sessió, ja que hi assisteixen quatre dels set diputats que
formen part d’aquesta Junta de Govern, acomplint-se el previst
als art. 32 i 35 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i 113.1.c) del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova, per unanimitat dels assistents, l’acta de la reunió de 29
d’octubre de 2012 (núm. 37/2012), l’esborrany de la qual s’havia
remès amb antelació als senyors diputats.

Es fa constar que ha estat exposat al tauler d’anuncis d’aquesta
Corporació un exemplar de l’acta, d’acord amb el que disposa el
ROF i la resta de la normativa vigent respecte de la publicitat dels
actes corporatius.
Comissió Informativa de Finances i Gestió de Tributs
2. Certificació número 7 i final del contracte de “Subministrament
i instal·lació en l’espai urbà, d’àrees d’espais lúdics i de salut per
a la gent gran, per la seva donació als ens locals, 1ª actuació”
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la
Presidència mitjançant Decret núm. 2617, de 19 de juliol de 2011,
en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Aprovar la certificació núm. 7 i final del contracte de
“Subministrament i instal·lació en l’espai urbà, d’àrees d’espais
lúdics i de salut per a la gent gran, per la seva donació als
ens locals, 1ª actuació”, per import de 14.760 € i reconèixer
l’esmentada quantitat a favor de l’empresa Lappset España VR,
SL (NIF: B-60961554), adjudicatària del contracte.
3. Assumptes d’urgència, precs i preguntes
De conformitat amb l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
en relació amb el núm. 3 de l’article 90 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
2/2003, de 28 d’abril; i en especial amb el punt d) núm. 3 de
l’art. 82 del Reglament orgànic i de funcionament dels ens locals,
aprovat per Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre; 103.3
del Text refós esmentat i 47.2 del Decret legislatiu 781/1986, de
18 d’abril, per raons d’urgència es proposa a la Junta de Govern,
que ho accepta, el coneixement dels següents assumptes:
Comissió Informativa d’Acció Territorial
3.1. Aprovació de la convocatòria d’atorgament d’ajuts per a
projectes a realitzar per les Organitzacions no governamentals
en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, anualitat 2012
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la
Presidència mitjançant Decret núm. 2617, de 19 de juliol de 2011,
i d’acord amb el que disposa l’article 23 de les Bases específiques,
en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Aprovar la convocatòria oberta per a l’atorgament
d’ajuts per a projectes a realitzar per les Organitzacions no
governamentals per al desenvolupament (ONGD) en l’àmbit de
la Cooperació per al desenvolupament.
Segon. Autoritzar la despesa per un import de 180.000,00 € que es
finançarà amb càrrec a la partida 4800000 232 011 del pressupost
de la Diputació per a l’exercici 2012.
3.2. Aprovació de la convocatòria d’atorgament d’ajuts per a
projectes a realitzar per les Organitzacions no governamentals
per a la sensibilització de la societat en l’àmbit de la cooperació
al desenvolupament i la solidaritat internacional, anualitat 2012
La Junta de Govern, en ús de les facultats delegades per la
Presidència mitjançant Decret núm. 2617, de 19 de juliol de 2011,
i d’acord amb el que disposa l’article 23 de les Bases específiques,
en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Aprovar la convocatòria oberta per a l’atorgament
d’ajuts per a projectes a realitzar per les Organitzacions no
governamentals per al desenvolupament (ONGD), destinats a
la sensibilització de la societat en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament i la solidaritat internacional, Anualitat 2012.
Segon. Autoritzar la despesa per un import de 30.750,00 € que es
finançarà amb càrrec a la partida 4800001 232 011 del pressupost
de la Diputació per a l’exercici 2012.
Lleida, 6 de novembre de 2012
Vist i plau. El president, Joan Reñé i Huguet
El secretari general, Ramón Bernaus i Abellana



