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DIPUTACIÓ DE LLEIDA
SECRETARIA GENERAL
Convocatòria del Pla de Manteniment de Camins de titularitat municipal per a l’anualitat 2017 per a la
concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida
DNS (Identif.):384552
ANNEX
Extracte
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 és 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
Seran beneficiaris del Pla de Manteniment de Camins de titularitat municipal els ajuntaments, i les EMD del
territori de Lleida.
Segon. Objecte
L’objecte d’aquest Pla és regular en règim de concurrència la concessió de subvencions de la Diputació de
Lleida, en endavant Diputació, als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades (EMD) del territori de
Lleida, amb la finalitat d’ajudar a finançar les actuacions per millorar l’estat dels camins de la seva titularitat
durant l’anualitat 2017.
Tercer. Normativa reguladora
Bases específiques per a la formulació del Pla de Manteniment de Camins de titularitat municipal,
publicades al BOP núm. 12 de 17 de gener de 2018, i a la Seu Electrònica de la Diputació de Lleida
(https://seuelectronica.diputaciolleida.cat/).
Quart. Crèdit pressupostària i quantia de les subvencions
La dotació econòmica per la present convocatòria serà d’un màxim d’1.453.278 euros. Aquesta despesa
global es finançarà a càrrec de l’aplicació pressupostaria 2017 052 454 4620000 del pressupost de
l’anualitat 2017.
La quantitat a percebre pels ens beneficiaris estarà formada per un import fixe de 5.298 euros per
ajuntament i 2.000 euros per EMD, i un import variable de 10 euros per quilòmetre quadrat de superfície del
terme municipal en el cas d’ajuntaments.
Cinquè. 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).
Sisè. Altres dades
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a. Despeses subvencionables. Tindran la condició de despeses subvencionables les obres i actuacions de
conservació, manteniment i reparacions menors en vies o camins de titularitat municipal. S’exclouen
expressament de l’objecte de la subvenció les despeses de substitució, col·locació o instal·lació de tanques
de protecció, senyalització vertical i d’altres elements que puguin ser considerats material inventariable.
b. Documentació i informació que haurà d’incloure la petició. Es determinen en l’article 11 de les Bases
específiques.
c. Forma i lloc de presentació de les sol·licituds. La sol·licitud es presentarà en els models normalitzats que
es podran trobar a la pàgina web de la Diputació de Lleida http://www.diputaciolleida.cat/tramits. Haurà de
ser signada pel/per la president/a o l’alcalde/essa de l’entitat, mitjançant signatura electrònica, amb un
certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya. La sol·licitud, juntament amb la resta de la documentació requerida, s’ha de presentar per via
telemàtica al Registre de la Diputació de Lleida a través de les plataformes EACAT. Solament es podrà
presentar una única sol·licitud per ens local.
d. Instrucció i resolució del procediment. Els òrgans competents per a la instrucció i resolució del
procediment es determinen a l’article 13 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 demanada, 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. 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.
g. Termini d’execució de les actuacions subvencionables. Les actuacions subvencionades s’executaran en el
termini d’un any des de la seva concessió. S’admetran despeses executades durant tota l’anualitat de la
convocatòria i durant el termini previ a la resolució de la mateixa. En cas que no es pugui executar dins
d’aquest termini, el beneficiari podrà demanar una pròrroga màxima d’un any i s’atorgarà o desestimarà la
proposta, prèvia valoració de la petició i mitjançant resolució motivada.
h. Termini de justificació de les actuacions subvencionables. La justificació de la realització de l’actuació es
podrà formalitzar des de l’acabament de l’actuació fins al final del primer trimestre posterior a la finalització
del termini d’execució de l’actuació. Transcorregut el termini sense que s’hagi efectuat la justificació o
aquesta hagi estat defectuosa, el servei gestor requerirà al beneficiari amb l’advertiment de l’inici de
l’expedient de revocació de l’ajut.
i. 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 la nostra pàgina web http://www.diputaciolleida.cat/l-diputacio/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 la publicitat’, segons
model facilitat per la Diputació de Lleida.
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j. Règim de recursos. La resolució posa fi a la via administrativa.
Lleida, 17 de gener de 2018
El president, Joan Reñé i Huguet
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