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Número de registre 9061

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
SECRETARIA GENERAL
Extracte de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida 36/2017, de 27 de novembre de 2017,
pel que es convoca la concessió de subvencions als consells comarcals i a l’Ajuntament de Lleida per al
finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i prestació d’urgència social, anualitat 2017
BDNS (Identif.): 374425.
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
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els consells comarcals de la demarcació de Lleida i
l’Ajuntament de Lleida.
Segon. Objecte
Regular la concessió d’ajuts econòmics de la Diputació de Lleida als consells comarcals de la demarcació
de Lleida i a l’Ajuntament de Lleida, per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i/o
prestació d’urgència social.
Tercer. Bases reguladores
Bases específiques per al Programa d’ajuts als consells comarcals i a l’Ajuntament de Lleida, aprovades pel
Ple de la Diputació de Lleida, de 23 de juny de 2017, i publicades al BOP número 133, d’11 de juliol de
2017, i a la seu electrònica del web de la Diputació (www.diputaciolleida.cat).
Quart. Quantia
La dotació econòmica de la convocatòria és de 400.000,00 euros i anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària 2017 049 311 4620004 Conveni benestar social: Ajuts a EELL per serveis socials.
Cinquè. Termini presentació sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 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. Possibilitat de reformulació de sol·licituds
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.
Setè. Òrgans competents per a la instrucció i resolució
L’ordenació i la instrucció dels expedients es durà a terme per part de la Unitat de Salut Pública de l’Àrea
d’Assistència i Cooperació Municipal de la Diputació. Les propostes de subvenció seran sotmeses a la
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consideració de la Comissió informativa de Salut Pública. Finalitzada la instrucció la Junta de Govern
resoldrà la convocatòria mitjançant resolució motivada.
Vuitè. Altres dades
a) Despeses subvencionables. Es consideraran despeses subvencionables les que es determinen en
l’larticle 2 de les Bases específiques.
b) Forma i lloc de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds s’hauran de complimentar de manera
obligatòria per via telemàtica mitjançant l’aplicació corresponent que es troba en el web corporativa de la
Diputació de Lleida (https://www.diputaciolleida.cat/).
c) Documentació i informació que haurà d’incloure la petició. Es determinen en l’article 8 de les Bases
específiques.
d) Criteris de valoració de les sol·licituds. Es determinen a l’article 11 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.
f) Termini d’execució i justificació de les actuacions subvencionables. Les actuacions per a les quals s’hagi
obtingut subvenció s’executaran durant l’any natural de l’aprovació de la convocatòria. No hi ha possibilitat
d’atorgament de pròrrogues.
g) 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). Les subvencions atorgades a l’empara
d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de dades nacional de subvencions,
com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
h) Obligació de publicitat. En totes les actuacions subvencionades caldrà donar publicitat i difusió de la
col·laboració de la Diputació de Lleida i/o organismes autònoms en els termes que estableix la Guia de
Comunicació per als beneficiaris dels ajuts de la Diputació de Lleida i el Manual del Programa d’identificació
visual de la Diputació de Lleida amb les corresponents Normes d’aplicació, publicats a l’adreça de la nostra
pàgina web (http://www.diputaciolleida.cat/la-diputacio/identitat-visual/).
i) Règim de recursos. L’acord de resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa.
Lleida, 30 de novembre de 2017
El president, Joan Reñé i Huguet
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DILIGÈNCIA
PER FER CONSTAR que la Junta de Govern número 36/2017, en sessió de caràcter
ordinari del 27 de novembre de 2017, acordà:
4. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions a Consells
Comarcals i a l’Ajuntament de Lleida, per al finançament dels serveis socials
bàsics de teleassistència i prestació d’urgència social, 2017.
El Ple de la Diputació de Lleida, en sessió ordinària de 23 de juny de 2017, va aprovar
inicialment les Bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments
de la demarcació de Lleida per finançar els serveis socials bàsics de teleassistència i
prestació d’urgència social.
L’acord esdevingué definitiu i es va deixar constància d’aquest fet mitjançant resolució
de la Presidència de la Diputació núm. 3698 de 12 de setembre de 2017.
És voluntat de la Diputació de Lleida de donar continuïtat a aquesta iniciativa de
concessió de subvencions als Consells Comarcals i a l’Ajuntament de Lleida tal i com
s’ha fet en els darrers exercicis.
Atès que s’ha de tramitat el preceptiu expedient de retenció de crèdit per l’import
màxim que es preveu atorgar en atenció als crèdits disponibles segons disposa l’article
58 apartat 3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament
de la llei general de subvencions.
Atès l’informe favorable d’Intervenció de 31 d’octubre de 2017.
Vist el dictamen favorable de la Comissió de Salut Pública de 20 de novembre de
2017.
La Junta de Govern, en virtut del què disposa l’article 9 de les Bases específiques per
a la concessió de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida per finançar
els serveis socials bàsics de teleassistència i prestació d’urgència social, aprovades
pel Ple de 23 de juny de 2017, acorda:
Primer. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions, mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, als consells comarcals i a l’Ajuntament de
Lleida per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i prestació
d’urgència social, anualitat 2017.
Les determinacions bàsiques de la convocatòria son les següents:
1. Modalitat. La concessió de les subvencions serà mitjançant el procediment de
concurrència competitiva.

2. Beneficiaris. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els consells
comarcals de la demarcació de Lleida i l’Ajuntament de Lleida, en tant que són gestors
de les àrees bàsiques de serveis socials de la demarcació de Lleida.
3. Objecte. Regular la concessió d’ajuts econòmics de la Diputació de Lleida als
consells comarcals de la demarcació de Lleida i a l’Ajuntament de Lleida, per al
finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i/o prestació d’urgència
social.
4. Bases reguladores. Bases específiques per al programa d’ajuts als Consells
Comarcals i a l’Ajuntament de Lleida aprovades inicialment pel Ple de la Diputació de
Lleida de 23 de juny de 2017, aprovades definitivament per Decret de Presidència,
núm. 3698 de 12 de setembre de 2017 i publicades al BOP núm. 185 de 25 de
setembre de 2017.
5. Quantia. La dotació econòmica de la convocatòria és de 400.000,00 € i anirà a
càrrec de l’aplicació pressupostària 2017 049 311 4620004 Conveni Benestar Social:
Ajuts a EELL per serveis socials.
Els criteris en base als quals s’atorgaran els ajuts seran:
Per als Ajuts Urgència Social: El número d’habitants segons la darrera actualització
del padró d’habitants publicada a l’IDESCAT.
Per als Ajuts dels Serveis Socials bàsics de Teleassistència: El número d’aparells de
Teleassistència facilitat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies excepte
l’Ajuntament de Lleida, per les seves característiques especials, tindrà una dotació fixa
de 50.000,00€.
6. Termini de presentació de sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds
serà de 20 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).
7.

Possibilitat de reformulació de sol·licituds

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.
8. Òrgans competents per a la instrucció i resolució
L’ordenació i la instrucció dels expedients es durà a terme per part de la unitat de Salut
Pública de l’Àrea d’assistència i cooperació municipal de la Diputació. Les propostes
de subvenció seran sotmeses a la consideració de la Comissió informativa de Salut
Pública. Finalitzada la instrucció, la Junta de Govern resoldrà la convocatòria
mitjançant resolució motivada.
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9. Altres dades
a. Despeses subvencionables. Tindran condició de despeses
subvencionables les de serveis socials bàsics de teleassistència i
prestació d’urgència social d’acord amb el què determina l’article 2 de
les Bases específiques.
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’aplicació corresponent que es troba en la web corporativa de
la Diputació de Lleida https://www.diputaciolleida.cat/
c. Documentació i informació que haurà d’incloure la petició. Es
determinen en l’article 8 de les Bases específiques.
d. Criteris de valoració de les sol·licituds. Es determinen a l’article 11 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.
f.

Termini d’execució i justificació de les actuacions subvencionables.
Les actuacions per a les quals s’hagi obtingut subvenció s’executaran
durant l’any natural de l’aprovació de la convocatòria. No hi ha la
possibilitat d’atorgament de pròrrogues. La justificació de la realització
de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament de l’actuació fins el
31 de març de 2018, sense possibilitat d’atorgament de pròrroga. Per a
la justificació de la despesa realitzada s’haurà de presentar la
documentació que es determina a l’art.21 de les Bases específiques.

g. 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). Les subvencions atorgades a l’empara
d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de
Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions.
h. Obligació de publicitat. En totes les actuacions subvencionades caldrà
donar publicitat i difusió de la col·laboració de la Diputació de Lleida i/o
organismes autònoms en els termes que estableix la Guia de
Comunicació per als Beneficiaris dels Ajuts de la Diputació de Lleida i el
Manual del Programa d’Identificació Visual de la Diputació de Lleida amb
les corresponents normes d’aplicació, publicats a l’adreça de la nostra
pàgina web http://www.diputaciolleida.cat/la-diputacio/identitat-visual/.

i.

Règim de recursos. L’acord de resolució de la convocatòria posa fi a la
via administrativa.

Segon. Autoritzar la despesa per un import de 400.000,00 € amb càrrec de l’aplicació
pressupostària 2017 049 311 4620004 Conveni Benestar Social: Ajuts a EELL per
serveis socials.
Tercer. Aprovar l’extracte de la present convocatòria (annex) i disposar la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida a traves de la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS) i al Tauler d’anuncis de la seu electrònica de la
Diputació de Lleida.

Lleida, 28 de novembre de 2017
El secretari general

4

