Número 221
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dilluns, 16 de novembre de 2020

Número de registre 7560

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
Convocatòria de les subvencions per ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la comarca del Segrià
pel desenvolupament de projectes municipals i comarcals de suport voluntariat en relació amb l’impacte
social de la pandèmia de la Covid-19 durant l’exercici 2020
BDNS (Identif.): 533117
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 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 a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/533117)
Les determinacions bàsiques de la convocatòria són les següents:
a) Bases reguladores: Bases reguladores de les subvencions per ajuntaments i entitats sense ànim de lucre
de la comarca del Segrià pel desenvolupament de projectes municipals i comarcals de suport voluntariat en
relació amb l’impacte social de la pandèmia de la Covid-19 durant l’exercici 2020.
b) Diari oficial on estiguin publicades: BOP de Lleida número 207, de 27 d’octubre de 2020, pàgines 165 a
173.
c) Crèdits pressupostaris als quals s’imputa:
2020/ 1 2319 4620000 01: Ens locals
2020/ 1 2319 4800000 01: Entitats
d) Quantitat total màxima: 35.850,00 euros, amb el següent detall:
Ens locals: 30.000,00 euros.
Entitats: 5.850,00 euros.
Les subvencions podran cobrir el 100% de la quantitat sol·licitada, però en cap cas la podran superar. Si, pel
nombre de sol·licituds, no es pogués finançar el 100% de l’actuació presentada, la distribució del crèdit
previst a la convocatòria es farà de forma proporcional en relació a l’import sol·licitat, tal com preveu,
excepcionalment, l’article 22.1.3r de la Llei general de subvencions.
e) Caràcter de la distribució: Limitatiu
f) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció: L’objecte de la present convocatòria és
regular, fixar els criteris, el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió i justificació de les subvencions
que atorgui el Consell Comarcal del Segrià en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar els
projectes/activitats que tinguin com objectiu la realització d’activitats en matèria de suport al voluntariat per
la crisi de la pandèmia del COVID-19, durant l’any 2020. Les accions i projectes que seran subvencionables
es detallen en la base 3.
Accions / projectes que es poden finançar
1. Suport i acompanyament a projectes de voluntariat que mobilitzen la ciutadania per atendre les persones
més vulnerables arran la crisi COVID.
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2. Accions d’organització i coordinació de grups de ciutadania que s’ofereixen per poder col·laborar:
i. Derivació a les entitats.
ii. Gestió i organització dels projectes des de l’ens local.
iii. Acompanyament i assessorament als grups informals.
iv. Pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i per danys.
v. Formació.
vi. EPIS per la ciutadania mobilitzada.
3. Accions de millora de protocols i actuacions de gestió del voluntariat, redisseny de projectes i foment del
voluntariat.
4. Suport econòmic dels equips i dels projectes de voluntariat a les entitats del territori que atenen les
persones voluntàries:
vii. Reforçar els equips de les entitats.
viii. EPIS pel voluntariat de les entitats.
ix. Assegurances.
x. Projectes.
xi. Tasques de selecció, formació i coordinació de nou voluntariat incorporat arran les necessitats sorgides.
xii. Protocols i redisseny dels projectes.
Les accions que es poden finançar als ens locals són les descrites al punt 1 i 2, i per les entitats sense ànim
de lucre, les que estant descrites al punts 3 i 4.
g) Despeses subvencionables.
Dins de les actuacions referides en la base 3, són despeses subvencionables les imputables al Capítol 1
(despeses de personal), Capítol 2 (despeses corrents de bens i serveis), i Capítol 4 (transferències corrents)
que es detallen en aquesta base.
Únicament seran subvencionables les despeses corresponents a l’exercici 2020, que responguin de manera
indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin estrictament necessàries pel seu
desenvolupament i, que es realitzin dins del termini d’execució del projecte/activitat.
Són despeses subvencionables:
1. Compra de materials d’autoprotecció: Mascaretes, pantalles, guants, termòmetres…
2. Compra de materials higiènics i desinfectants: Hidrogel, hipoclorit...
3. Adquisició de materials per confecció pròpia (impressores 3D, material per imprimir, teles, gomes, fils,…).
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4. Logística i distribució (desplaçaments per compra de medicaments fora vila, desplaçaments de les
persones voluntàries…).
5. Assegurances contractades (suplements de pòlisses per donar cobertura a xarxes veïnals).
6. Despeses de personal (noves contractacions, hores extraordinàries,…).
h) Règim de concessió: concurrència competitiva.
i) Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d’acreditar-los:
1. Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts els ajuntaments de la comarca del Segrià, exceptuant Lleida
ciutat, i les entitats de voluntariat privades sense ànim de lucre de la Comarca del Segrià, excepte les de
Lleida ciutat, que hagin o tinguin que realitzar actuacions descrites en l’apartat “Accions i projectes que es
podem finançar”.
2. Per tal de poder ser beneficiari, caldrà complir els següents requisits:
a) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
b) No estar en incurs en cap de les circumstàncies que impedeixen obtenir la condició de beneficiari de
subvencions públiques indicades a l’art. 13 de la Llei 38/2003.
c) Justificar documentalment en formular la sol·licitud els ajuts que, pels projectes presentats, hagin obtingut
d’altres administracions i organismes públics o privats.
d) Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada pel Consell Comarcal del
Segrià.
e) Les entitats socials sense ànim de lucre, han de poder acreditar estar inscrites en els corresponents
registres oficials i al Registre Municipal d’Entitats del corresponent Ajuntament, i tenir la seu en algun
municipi de la comarca del Segrià, exceptuant Lleida ciutat.
f) El compliment de la condició de beneficiari s’acreditarà mitjançant la signatura de la declaració
responsable que s’inclourà a l’imprès de sol·licitud de l’ajut i que es regula a la base 8. Per justificar l’apartat
2.2.a), caldrà aportar els corresponents justificants o autoritzar al Consell Comarcal la seva consulta, davant
la possibilitat que l’import adjudicat pugui superar el límit fixat en l’article 24 del Real Decreto 887/2006.
j) Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment: La tramitació correspon a
l’Àrea de Benestar Social i Família del Consell Comarcal del Segrià la qual avaluarà i proposarà la resolució
que serà dictada per Presidència del Consell Comarcal i de la qual se’n donarà compte al Ple.
k) Termini de presentació de les sol·licituds: fins les 23:59 hores del dia 4 de desembre de 2020.
Termini per a la presentació de la documentació justificativa: des del dia 1 fins el 15 de gener de 2021,
ambdós inclosos, d’acord amb el model de compte de justificatiu que es facilitarà a la pàgina web.
l) Termini de resolució i notificació: 1 mes a partir de la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds.
m) Documents i informacions que cal acompanyar a la petició:
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Per la tramitació de les sol·licituds serà preceptiu que s’aporti la següent documentació, degudament
emplenada i signada per qui ostenti la representació legal de l’entitat o per la persona acreditada a tal efecte
en la sol·licitud:
- Instancia (Annex 1)
- Còpia del NIF/NIE del sol·licitant.
- La documentació acreditativa de la representació.
- Estatuts de l’entitat.
- Memòria descriptiva de les actuacions i memòria econòmica de les activitats subvencionables.
n) Possibilitat de reformulació de sol·licituds: sí
o) Exhauriment de la via administrativa per part de la convocatòria: sí
p) Mitjà de notificació: electrònic
ANNEX 1
Model de sol·licitud
Sol·licitud d’ajuts per al finançament del suport al voluntariat que atén persones vulnerables arran de la crisi
de la Covid-19
Tipus de beneficiari
&#9744; Subvencions per a Ens Locals
&#9744; Subvencions per a Entitats sense ànim de lucre
1. Dades del sol·licitant
Entitat:......................................................................................................................................................................
CIF/NIF:....................................................................................................................................................................
Representant que signa la sol·licitud:.....................................................................................................................
Càrrec:......................................................................................................................................................................
Adreça:.....................................................................................................................................................................
Població:...................................................................................................................................................................
CP:............................................................................................................................................................................
Persona de contacte per al seguiment de l’expedient:...........................................................................................
Adreça correu electrònic:.........................................................................................................................................
Telèfon:.....................................................................................................................................................................
2. Acció/projecte a finançar:
Subvencions per a Ens Locals
&#9744;1. Suport i acompanyament a projectes de voluntariat que mobilitzen la ciutadania per atendre les
persones més vulnerables arran de la crisi COVID
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&#9744;2. Accions d’organització i coordinació de grups de ciutadania que s’ofereixen per poder col·laborar:
(i)derivació a les entitats; (ii) gestió i organització dels projectes des de l’ens local; (iii)acompanyament i
assessorament als grups informals; (iv) pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i per danys; (v)
formació; (vi) EPIS per la ciutadania mobilitzada.
Subvencions per a Entitats sense ànim de lucre
&#9744;3. Accions de millora de protocols i actuacions de gestió del voluntariat, redisseny de projectes i
foment del voluntariat.
&#9744;4. Suport econòmic dels equips i dels projectes de voluntariat a les entitats del territori que atenen
les persones voluntàries: (vii) reforçar els equips de les entitats; (viii) EPIS pel voluntariat de les entitats; (ix)
assegurances; (x) projectes; (xi) tasques de selecció, formació i coordinació de nou voluntariat incorporat
arran les necessitats sorgides; (xii) protocols i redisseny dels projectes.
Cost de l’actuació a realitzar:..................................................................................................................................
Subvenció que es demana:.....................................................................................................................................
3. Previsió de finançament de l’actuació
Subvenció demanada..............................................................................................................................................
Fons propis...............................................................................................................................................................
Altres subvencions atorgades:
Diputació de Lleida
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Altres:........................................................................................................................................................................
Total finançament.....................................................................................................................................................
4. Previsió temporal d’execució de l’actuació
Data inici de l’actuació:............................................................................................................................................
Durada aproximada de l’execució:..........................................................................................................................
S’ha contractat I/o executat l’actuació
&#9744;SI &#9744; No
5. Memòria explicativa i econòmica: Descripció de les accions/actuacions realitzades i/o a realitzar en relació
a l’objecte de la convocatòria
6. Declaració
- Que les dades que es contenen en aquest document es corresponent a les previsions fetes fins a la data
- Que el/la sol·licitant no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de
persona beneficiària de subvencions recollides a l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General
de subvencions.
- Que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions es compromet a comunicar-les al
Consell Comarcal del Segrià.
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- Que el sol·licitant està al corrent de les obligacions tributaries , de la seguretat social i de les obligacions
financeres amb el Consell Comarcal del Segrià. Autoritzo al Consell Comarcal del Segrià perquè demani les
certificacions acreditatives per tal de comprova-ho.
- Que accepto les Bases aprovades, l’ajut que se’m pugui atorgar, així com les condicions que se’n derivin,
en el cas que em sigui concedit.
- Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida.
&#9744; Manifesto que son certes les declaracions anteriors
7. Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud
&#9744; Fotocòpia del NIF de la persona representant i CIF de l’entitat.
&#9744; Documentació acreditativa de la representació.
&#9744; Estatuts de l’entitat.
&#9744; Memòria de previsió de costos: Relació de despeses derivades de l’atenció a col·lectius
vulnerables durant la crisi sanitària de la COVID-19
&#9744; Sol·licitud de transferència per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal del Segrià.
El /la sotasignat, en nom propi/en la representació que manifesta actuar, demana li sigui atorgat l’ajut del
Consell Comarcal del Segrià
Lleida, de/d’............................................................................................................................de 20........................
Sr. President del Consell Comarcal del Segrià
Informació bàsica sobre Protecció de Dades (Més informació al revers)
Responsable
Consell Comarcal del Segrià
Finalitat
Gestió del tràmit que sol·liciteu
Legitimació
Consentiment del titular o representant
Destinataris
Les dades es comunicaran als òrgans o unitats responsables de la seva tramitació
Drets
Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i
sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional
Podeu consultar-la al revers d’aquest formulari.
Informació detallada sobre Protecció de Dades
Responsable
Consell Comarcal del Segrià

Administració Local

57

Número 221
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dilluns, 16 de novembre de 2020

Finalitat
La finalitat del tractament de dades és la de gestionar el tràmit sol·licitat.
Respecte el termini de conservació de les dades, la regulació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que la supressió dels
documents haurà de ser autoritzada d’acord amb el que disposi la normativa aplicable.
Legitimació
La base legal per al tractament de les vostres dades és el compliment de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Destinataris
Les dades es comunicaran als òrgans o unitats responsables de la seva tramitació dins del Consell
Comarcal del Segrià o dels seus organismes autònoms.
Drets
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al
tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant un escrit a la Presidència del Consell Comarcal del Segrià o un
correu electrònic a l’adreça presidencia@segria.cat
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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