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DILIGÈNCIA
PER FER CONSTAR que la Junta de Govern número 37/2019, en sessió de caràcter
ordinari de 16 de desembre de 2019, prèvia la declaració d’urgència, acordà:
15.4. Aprovació de la convocatòria del Pla de Dinamització Local de la Diputació
de Lleida, anualitat 2019.
El Ple de la Diputació de Lleida, en sessió ordinària de 28 de febrer de 2019, va aprovar
inicialment les Bases reguladores del Pla de Dinamització Local de la Diputació de
Lleida. L'acord esdevingué definitiu i es va deixar constància d'aquest fet mitjançant
resolució de la Presidència de la Diputació núm. 1733 de 18 d’abril de 2019.
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.
Vist l’informe d’Intervenció de 13 de desembre de 2019 i el dictamen de la Comissió de
Cooperació Municipal de 16 de desembre de 2019.
La Junta de Govern, d’acord amb el que disposa l’article 10 de les Bases reguladores
del Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida, en votació ordinària i per
unanimitat, acorda
Primer. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions, mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, corresponent al Pla de Dinamització Local de
la Diputació de Lleida, anualitat 2019, el contingut de la qual es transcriu a continuació
del acords.
Segon. Autoritzar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 2019 040 942
7620001 del pressupost de la Diputació de Lleida, per l’anualitat 2019, per un import
de 10.000.000,00 d’euros.
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.
Les determinacions bàsiques de la convocatòria són les següents:
Normativa reguladora. Bases reguladores del Pla de Dinamització Local de la
Diputació de Lleida, publicades al BOP núm. 85 de 3 de maig de 2019, i a la web de
la Diputació ( www.diputaciolleida.cat)

Crèdit pressupostari. La dotació econòmica d’aquest Pla serà d’un màxim de
10.000.000,00 euros. Aquesta despesa global es finançarà a càrrec de l’aplicació
pressupostària 2019 040 942 7620001 del pressupost de l’anualitat 2019.
Objecte. L’objecte d’aquest Pla és regular la cooperació econòmica de la Diputació de
Lleida en la realització d’obres i la prestació de serveis de competència municipal a que
fan referència els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i preferentment,
els que l’article 67 considera com de caràcter mínim.
Despeses subvencionables. Les actuacions objecte d'aquest Pla han de correspondre
a la programació d'algun dels següents tipus d'inversions o despeses dels ens
sol·licitants:
-

Obres de primer establiment, reforma, enderroc, restauració, rehabilitació o gran
reparació; resten excloses les obres de manteniment o simple conservació.

-

Les adquisicions de béns inventariables, destinades a l’exercici de
competències o activitats locals.

-

Les assistències tècniques destinades a honoraris de redacció d'instruments de
planejament urbanístic i honoraris de redacció i direcció dels projectes tècnics
necessaris per a contractar i executar actuacions subvencionables.

En una mateixa petició no es podran incloure conjuntament diferents apartats abans
indicats.
No es podran incloure en el Pla les actuacions que d'acord amb la normativa urbanística
o demés legislació sectorial, hagin de ser finançades íntegrament pels seus beneficiaris.
Règim d’atorgament. Aquestes subvencions es regeixen pel procediment de
concurrència competitiva .
Beneficiaris. Són beneficiaris del Pla els ajuntaments, i les entitats municipals
descentralitzades del territori de Lleida. En cas que sigui un organisme dependent de
l’ens local, l’ajut el sol·licitarà l’ens local indicant expressament l’organisme o entitat que
executarà l’actuació.
Documentació i informació que s’haurà d’incloure en la petició. Es determinen en
l’article 11 de les Bases reguladores.
Forma i lloc de presentació de les sol·licituds. La sol·licitud de subvenció es farà per
mitjà d’un formulari adreçat a la Presidència de la Diputació de Lleida, d’acord amb el
model que es troba a la web corporativa (http://www.diputaciolleida.cat), que haurà de
complimentar-se per via telemàtica.
Aquest formulari de sol·licitud i la documentació que s’hi hagi d’adjuntar s’haurà de
presentar mitjançant una d’aquestes opcions:
- A través de la Tramesa genèrica de la plataforma EACAT, adreçant-ho a Diputació de
Lleida.
- A través de la Instància genèrica de l’apartat Tràmits electrònics de la pàgina web de
la Diputació (https://tramits.diputaciolleida.cat/).
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Els documents que acompanyaran a la sol·licitud s’incorporaran a una única tramesa.
Tots els documents que requereixin la signatura d’una autoritat hauran d’incorporar una
signatura electrònica generada a partir d’un certificat electrònic que identifiqui al signant,
ja sigui com a persona o en exercici del seu càrrec, d’acord amb el que es recull al decret
de la Presidència de la Diputació de Lleida 4625/2018, de 29 d’octubre, de Política de
signatura electrònica de la Diputació de Lleida i dels seus organismes dependents
(https://seuelectronica.diputaciolleida.cat/normativamilloradaanuncipublic/categories).
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, el servei gestor
requerirà l’interessat perquè ho esmeni o completi en el termini màxim i improrrogable
de 10 dies, amb la indicació que si no ho fa es considerarà que ha desistit de la seva
sol·licitud i s’arxivarà sense cap altre tràmit posterior
Termini de presentació de sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds
començarà 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) i finalitzarà el dia 31 de gener de 2020.
Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment. L’ordenació i la
instrucció dels expedients es durà a terme per part del Servei de Cooperació Municipal.
Les sol·licituds presentades seran informades per la Comissió qualificadora prevista a
l’article 14, que formularà una proposta que passarà a dictamen de la Comissió
Informativa de Cooperació Municipal, la Junta de Govern resoldrà la convocatòria
mitjançant resolució motivada.
Criteris de valoració de les sol·licituds. Es determinen en l’article 15 de les Bases
reguladores
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.
Publicació dels acords de concessió. 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 17 de les Bases Reguladores.
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.

Així mateix , es publicarà la concessió d’aquesta convocatòria al Portal de Transparència
de la Diputació de Lleida, en compliment del que es disposa a l’article 8.1.C de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Termini d’execució i de justificació de les actuacions subvencionables. Les
inversions subvencionades s’executaran durant l’anualitat de l’atorgament de la
subvenció i en tot cas abans del 31 de desembre de 2021.
La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament de
l’actuació fins al final del primer semestre posterior a la finalització del termini d’execució
de l’actuació.
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.
Transcorreguts els terminis 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.
S’admetran actuacions contractades amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció
sempre que ho hagin estat després de l’1 de gener de 2019.
Justificació de les actuacions subvencionades. L’import de la despesa
subvencionable que s’ha de justificar serà el que es determini com a pressupost de
l’actuació en l’acord d’atorgament, d’acord amb l’article 25 de les Bases reguladores.
La documentació de la justificació de l’execució de l’actuació subvencionada es
determina a l’article 26 de les Bases reguladores.
Obligació de publicitat. Per al compliment de d’obligació de publicitat i difusió indicat
a l’article 21, caldrà presentar la “Declaració responsable sobre publicitat” segons model
facilitat per la Diputació de Lleida.
Mitjà de publicitat. Publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida a través de la Bases de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i al tauler
d’anuncis de la seu electrònica de la Diputació de Lleida
Règim de recursos. L’acord de resolució de la convocatòria posa fi a la via
administrativa.
Lleida, 17 de desembre de 2019
El secretari general
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