
  Número 230

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dilluns, 29 de novembre de 2021

Número de registre 9362

PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIPUTACIO DE LLEIDA

Aprovació definitiva de Pla de cooperació per a fer front a les despeses de redacció de projectes Next
Generation

EDICTE

Aprovació definitiva del Pla de Cooperació per a Consells Comarcals i per l’Ajuntament de Lleida per fer
front  a les despeses de redacció de projectes d’inversió d’àmbit comarcal,  i  local  per  al  municipi  de la
demarcació  de  més  de  50.000  habitants,  que  identifiquin,  valorin  i  planifiquin  el  desenvolupament
d’inversions susceptibles de contribuir a la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran i
d’accedir a convocatòries del NGEU per a administracions locals.

El Ple de la Diputació de Lleida, a la sessió celebrada el dia 4 de novembre de 2021, va aprovar inicialment
el Pla de Cooperació per a Consells Comarcals i per l’Ajuntament de Lleida per fer front a les despeses de
redacció de projectes d’inversió d’àmbit comarcal, i local per al municipi de la demarcació de més de 50.000
habitants, que identifiquin, valorin i planifiquin el desenvolupament d’inversions susceptibles de contribuir a
la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran i d’accedir a convocatòries del NGEU per
a administracions locals.

Mitjançant la seva publicació al BOP de Lleida, número 213, data 4 de novembre de 2021, es va sotmetre a
informació pública durant el termini de 10 dies.

Atès que per Decret de la Presidència 2021/242, de 22 de novembre, es deixa constància de l’aprovació
definitiva del Pla de Cooperació per a Consells Comarcals i per l’Ajuntament de Lleida per fer front a les
despeses de redacció de projectes d’inversió d’àmbit comarcal, i local per al municipi de la demarcació de
més de 50.000 habitants, que identifiquin, valorin i planifiquin el desenvolupament d’inversions susceptibles
de contribuir a la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran i d’accedir a convocatòries
del NGEU per a administracions locals.

D’acord amb el que es disposa a l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es
dóna publicitat al text íntegre de l’esmentat pla.

Pla de Cooperació per a Consells Comarcals i per l’Ajuntament de Lleida per fer front a les despeses de
redacció de projectes d’inversió d’àmbit comarcal, i local per al municipi de la demarcació de més de 50.000
habitants, que identifiquin, valorin i planifiquin el desenvolupament d’inversions susceptibles de contribuir a
la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran i d’accedir a convocatòries del NGEU per
a administracions locals.

El  Next  Generation  EU  (NGEU)  és  un  instrument  temporal  de  recuperació  socioeconòmica  per  a  la
reconstrucció de les economies  europees post  COVID-19. Està dotat  amb 750.000 milions  d’euros  per
materialitzar inversions i reformes que permetin transformar el model econòmic europeu per assegurar el
futur de les properes generacions. Aquest és també l’objectiu del Projecte Estratègic per a la Transformació
Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran 2020-2027, impulsat des de l’any 2019 per la Diputació de
Lleida i que compta amb la implicació i el compromís de la Universitat de Lleida, les Cambres de Comerç de
Lleida i Tàrrega, l’Ajuntament de Lleida i la Generalitat de Catalunya. El Projecte es va iniciar en un context
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sense pandèmia, però sí de necessari canvi de model econòmic que permeti fixar i atraure població, una
població que asseguri precisament aquestes properes generacions, que són la raó de ser d’un territori.

El Projecte Estratègic per a la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran 2020-2027
és un instrument  de planificació estratègica compartida i  transformadora.  Es basa en noves formes de
col·laboració,  no  només  entre  administracions,  sinó  que  també  entre  aquestes  i  l’acadèmia,  el  teixit
econòmic i la ciutadania. Està dissenyat per impulsar, acompanyar i facilitar el procés de transició cap a
l’assoliment d’una visió de futur construïda sobre sòlids consensos institucionals i que està perfectament
alineada amb els objectius de la transformació impulsada a nivell europeu.

Aquesta alineació esdevé una oportunitat per afavorir el desenvolupament d’inversions locals, susceptibles
de contribuir als objectius europeus del NGEU i alhora a l’assoliment de la visió de futur compartida per a les
Terres de Lleida, Pirineu i Aran.

Recentment  s’ha  publicat  el  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència  a  través  del  qual  l’estat
espanyol ha de mobilitzar els 70.000 milions d’euros en transferències que li han estat assignats del NGEU
per  al  període 2021-2023.  En  aquest  pla  es  preveuen determinades  línies  d’actuació  vinculades  a  les
administracions  locals  i  que estan plenament  alineades  amb els  àmbits  prioritaris  de desenvolupament
identificats en el Projecte Estratègic per a la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran
2020-2027
(http://promocioeconomica.cat/wp-content/uploads/2021/07/NGEU-LLEIDA-PIRINEU-ARAN_CAT.pdf)

Davant  d’aquesta  oportunitat,  es  considera  necessari  fomentar  que  les  administracions  locals  de  la
demarcació tinguin identificades, valorades i planificades inversions susceptibles de ser finançats a través
del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència  i  que  alhora  contribueixin  a  que  aquestes
administracions  tinguin  un  rol  actiu  en  el  desenvolupament  dels  àmbits  prioritaris  identificats  per  a  la
transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran.

Donat que el 94% dels municipis de la demarcació de Lleida tenen menys de 5.000 habitants i la seva
capacitat  tècnica,  sumada  al  curt  període  de  temps  fixat  per  publicar  i  resoldre  les  convocatòries
(2021-2023),  pot  esdevenir  un  factor  limitador  per  identificar,  valorar  i  planificar  inversions  locals
susceptibles d’acollir-se a convocatòries vinculades al NGEU i alhora de contribuir en fer efectiva la visió de
futur del territori, es considera necessari facilitar la contribució dels Consells Comarcals a aquest procés
mitjançant un suport específic per a la redacció de projectes que identifiquin, valorin i planifiquin inversions
d’abast supramunicipal, de manera que donin resposta al potencial dels municipis interessats en participar
d’aquests fons extraordinaris.

Així mateix, l’Ajuntament de Lleida, en base a la seva quantitat població (>50.000 habitants), podrà gaudir
també d’ajuts específics del fons NGEU sempre que tingui identificades, valorades i programades inversions
orientades a l’assoliment dels seus objectius.

Un  cop  analitzats  els  30  components  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència  i  la  seva
contribució  als  diferents  àmbits  prioritaris  identificats  en  el  Projecte  Estratègic  per  a  la  Transformació
Econòmica  de  les  Terres  de  Lleida,  Pirineu  i  Aran  2020-2027,  s’enumeren  a  continuació  un  llistat  de
potencials àmbits d’inversió per a la redacció d’aquesta tipologia de projectes. En cas de destinar l’ajut
d’aquest Pla a la redacció d’un projecte d’inversió en algun àmbit no inclòs en la proposta, se sol·licitarà la
justificació  de la  selecció  de l’àmbit  en relació  a  la  seva contribució  a  algun dels  àmbits  prioritaris  de
desenvolupament del Projecte Estratègic per a la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i
Aran i als Components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Àmbits temàtics d’abast comarcal per a la redacció de projectes d’inversió:
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● Foment dels sistemes de recollida selectiva i la millora dels actuals.

● Desenvolupament comarcal de xarxes de calor municipals amb biomassa de proximitat.

● Implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics a nivell comarcal.

●  Desenvolupament  comarcal  del  potencial  de generació solar  fotovoltaica per  autoconsum i/o consum
compartit en cobertes d’edificis d’equipaments públics i en altres espais de titularitat pública qualificats de
sistemes urbanístics on s’hi admeti la implantació de plaques solars.

● Desenvolupament d’habitatge de lloguer social a nivell comarcal.

● Millora de les xarxes d’aigua potable i sanejament municipals.

● Altres a justificar.

Àmbits de l’Ajuntament de Lleida en la redacció de projectes d’inversió:

●  Més enllà de l’aplicabilitat dels àmbits anteriorment identificats, l’Ajuntament de Lleida podrà identificar
àmbits específicament vinculats a municipis de més de 50.000 habitants que siguin del seu interès.

Atès  que d’entre  les  competències  pròpies  de  les  Diputacions  assenyales  per  l’article  91.2  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 hi  figura,  entre d’altres,  l’assistència  i  cooperació jurídica,  econòmica i  tècnica als  Municipis,
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. En el mateix sentit, l’article 92.2 estableix que
les Diputacions poden cooperar també en l’efectivitat dels serveis municipals, mitjançant l’atorgament de
subvencions i altres ajudes econòmiques, dels quals poden ésser beneficiaris els municipis i les comarques.

Pel  que  fa  a  la  regulació  de  les  subvencions  concedides  en  el  marc  d’aquests  plans  provincials  de
cooperació,  la  disposició  addicional  vuitena  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de
Subvencions,  estableix  que les  subvencions  que integren plans  o  instruments  similars  al  Programa de
cooperació econòmica de l’estat a les inversions de les entitats locals, que tinguin per objecte dur a terme
funcions d’assistència i cooperació municipal es regiran per la normativa específica, resultant d’aplicació
supletòria les disposicions de la Llei General de Subvencions.

És en aquest marc que el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida presenta el Pla de
Cooperació per a Consells Comarcals i per l’Ajuntament de Lleida per fer front a les despeses de redacció
de  projectes  d’inversió  d’àmbit  comarcal,  i  local  per  al  municipi  de  la  demarcació  de  més  de  50.000
habitants, que identifiquin, valorin i planifiquin el desenvolupament d’inversions susceptibles de contribuir a
la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran i d’accedir a convocatòries del NGEU per
a administracions locals.

L’esmentat Pla també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons de prestació, destacant els
següents:

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb concurrència.

b) Es deixa constància del sistema de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons.

c) Els fons no requereixen de sol·licitud.
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d) L’acte de concessió és promogut pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida elevat
per a la seva aprovació al Consell Rector del Patronat

Clàusules del Pla

1. Import global. 420.000,00 €.

2. Aplicacions pressupostàries.
a. 390.000€ a la partida 2021 073 430 4650000 Ajuts Consells Comarcals, per a la promoció econòmica

b. i 30.000€ a la partida 2021 073 430 4620000 Ajuts Ens Locals, per a la promoció econòmica

3. Objecte. Tindran la consideració de despeses subvencionables:
a. Honoraris tècnics, ja siguin de tècnics propis o externs, per a la redacció de projectes objecte d’aquest
Pla.

No  són  subvencionables  els  imports  satisfets  en  concepte  d’IVA quan  aquests  tinguin  el  caràcter  de
despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de la subvenció.

La contractació de les actuacions s’haurà de fer d’acord amb el que estableix la normativa específica de
subvencions, en matèria de contractació, per part de les entitats beneficiàries.

No es podrà fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantitat i eludir així els requisits de
publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que correspongui.

Es podran incloure les despeses executades a partir de l´1 de gener de 2021.

4. Requisits dels projectes. S’enumeren a continuació un llistat de potencials àmbits per a la redacció de
projectes. En cas de destinar l’ajut d’aquest Pla a algun àmbit no inclòs en la proposta, se sol·licitarà la
justificació  de la  selecció  de l’àmbit  en relació  a  la  seva contribució  a  algun dels  àmbits  prioritaris  de
desenvolupament del Projecte Estratègic per a la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i
Aran  i  als  Components  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència,
(http://promocioeconomica.cat/wp-content/uploads/2021/07/NGEU-LLEIDA-PIRINEU-ARAN_CAT.pdf)

Àmbits temàtics d’abast comarcal per a la redacció de projectes d’inversió:

● Foment dels sistemes de recollida selectiva i la millora dels actuals

● Desenvolupament comarcal de xarxes de calor municipals amb biomassa de proximitat

● Implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics a nivell comarcal

●  Desenvolupament  comarcal  del  potencial  de generació solar  fotovoltaica per  autoconsum i/o consum
compartit en cobertes d’edificis d’equipaments públics i en altres espais de titularitat pública qualificats de
sistemes urbanístics on s’hi admeti la implantació de plaques solars.

● Desenvolupament d’habitatge de lloguer social a nivell comarcal

● Millora de les xarxes d’aigua potable i sanejament municipals.

● Altres a justificar
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Àmbits de l’Ajuntament de Lleida en la redacció de projectes:

●  Més enllà de l’aplicabilitat dels àmbits anteriorment identificats, l’Ajuntament de Lleida podrà identificar
àmbits específicament vinculats a municipis de més de 50.000 habitants que siguin del seu interès.

En qualsevol cas, el projecte o els projectes d’inversió hauran de tenir el següent contingut mínim:

-  Identificació  clara  de  l’àmbit  temàtic  d’abast  comarcal,  o  local  en  el  cas  de  l’Ajuntament  de  Lleida,
seleccionat per a la redacció de projectes d’inversió

- Diagnosi comarcal, o local en el cas de l’Ajuntament de Lleida, que justifica l’àmbit temàtic seleccionat

- Contribució de l’àmbit d’inversió seleccionat a algun dels àmbits prioritaris del Projecte Estratègic per la
Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran i a algun dels Components del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència (només en el cas que l’àmbit d’inversió seleccionat sigui “altres a
justificar”)

- Objectius i resultats esperats de les inversions

- Definició de criteris emprats per a la selecció de les inversions

- Descripció de les inversions

- Pressupost desglossat de les inversions previstes

- Pla de treball i calendari d’execució previst

5. Beneficiaris. Son beneficiaris del Pla els Consells Comarcals del la demarcació de Lleida i l’Ajuntament de
Lleida.

6. Criteris de distribució. Els 420.000,00 € es distribuiran a raó de 30.000,00€ per ens local, que podran ser
destinats a la redacció d’un o més projectes.

Les subvencions concedides són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts per a la mateixa finalitat, sense
que en cap cas la subvenció atorgada, per si sola o conjuntament amb altres ajuts o subvencions públiques
o privades, podrà ser superior al cost total de l’actuació.

 L’ens beneficiari es farà càrrec de la diferència de finançament necessari per a la total execució de l’activitat
subvencionada, havent de ser reintegrat, si escau, l’excés del finançament públic únicament per l’import que
depassés el cost total d’aquesta activitat.

7.  Acreditació  de l’acompliment  de determinats  requisits:  en el  moment  de la  presentació  del  formulari
d’acceptació de la subvenció caldrà que es justifiqui estar al corrent de les seves obligacions amb l’Agència
Tributària i amb la Seguretat Social, mitjançant les corresponents certificacions, o autoritzant al Patronat de
Promoció Econòmica per tal que demani les certificacions acreditatives per comprovació d’aquest extrem, i
efectuar la declaració responsable del compliment dels requisits establerts per l’article 13 de la LGS, d’acord
amb el previst a la clàusula 9 de les bases reguladores del Pla. Així mateix caldrà incorporar una certificació
justificativa  emesa per  la  Tresoreria  provincial,  conforme no  existeixen deutes  pendents  amb el  Tresor
provincial, per part dels ens beneficiaris de les subvencions.
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8. Comptabilitat dels ajuts. Les subvencions concedides són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts per a
la mateixa finalitat, sense que en cap cas la subvenció atorgada, per si sola o conjuntament amb altres ajuts
o subvencions públiques o privades, podrà ser superior al cost total de l’actuació.

L’ens beneficiari es farà càrrec de la diferència de finançament necessari per a la total execució de l’activitat
subvencionada, havent de ser reintegrat, si escau, l’excés del finançament públic únicament per l’import que
depassés el cost total d’aquesta activitat.

9.  Pagament  dels  ajuts.  Les  subvencions  es pagaran amb la modalitat  de pagament  anticipat.  Un cop
publicada l’aprovació definitiva del Pla en el Butlletí oficial de la província es transferirà a les entitats locals
beneficiaries l’import que figura al Pla prèvia presentació electrònica de la següent documentació:

- Formulari d’acceptació de la subvenció adreçat al Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de
Lleida,  d’acord  amb  el  model  que  es  troba  a  l’adreça  de  la  web  corporativa
http://promocioeconomica.cat/pla-de-cooperacio-per-a-consells-comarcals-i-ajuntament-de-lleida/ on  es
trobarà tota  la informació i  modelatge de la convocatòria,  que haurà de ser  emplenat  electrònicament.
Aquest formulari s’haurà de presentar a través de la “Instància genèrica” de l’apartat tràmits electrònics de la
pàgina web de la Diputació de Lleida https://tramits.diputaciolleida.cat/PROMECO/

-  Els  ens  beneficiaris  hauran  d’adjuntar  al  formulari  les  certificacions  d’estar  al  corrent  de  les  seves
obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social o marcar a la casella pertinent al formulari
d’acceptació  per  tal  d’autoritzar  que  el  Patronat  de  Promoció  Econòmica  demani  les  certificacions
acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.

El formulari haurà de ser signat pel  representant  legal de l’ens (President/a del  Consell  Comarcal i  per
l’alcalde/essa  com a  representant  legal  de l’ens).  En  cas  que  hi  hagi  una  delegació  de  representació
d’aquests al regidor/a o al secretari/ària de l’ens local, caldrà que l’ens disposi de la preceptiva delegació.

El termini per a presentar el certificat d’acceptació serà de 10 dies hàbils. Es pot acceptar l’import total
atorgat o l’import parcial en cas que l’ens local consideri que el cost de l’acció serà inferior.

En cas de no presentar l’acceptació de la subvenció en el termini establert, s’entendrà que es renuncia a la
subvenció.

10. Terminis i justificació L’entitat hauria de finalitzar l’actuació a 31 de març de 2022, i haurà de justificar,
com a data límit el dia 31 de maig de 2022, el Pla mitjançant la presentació d’un document electrònic de
compte justificatiu segons model facilitat pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, on
figurarà la següent informació:

a)  Un certificat  del/de la  secretari/a-interventor/a,  amb el  vist  i  plau  del  President/a  o  l’alcalde/ssa,  on
s’acrediti:

- Que l’import de la subvenció s’ha destinat a finançar les despeses derivades de la finalitat especificada en
el present Pla.

- La percepció o no d’altres ajuts amb la mateixa finalitat

b)  Una  relació  detallada  de  les  factures  o  documents  equivalents  corresponents  a  les  despeses
subvencionables executades.

c) Relació detallada dels costos salarials del personal propi imputats a l’execució de l’actuació, si s’escau.
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d) Certificat  de l’expedient  administratiu de contractació,  d’acord amb el  model  facilitat  pel  Patronat  de
Promoció Econòmica.

e) Una còpia del/s projecte/es redactat/s. En cas que l’àmbit d’un projecte no estigui contemplat en la llista
d’àmbits proposats, caldrà aportar la justificació de la seva contribució a algun/s dels àmbits prioritaris del
Projecte Estratègic per la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, així com també a
algun/s dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Si és el cas, caldrà presentar el formulari, facilitat pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de
Lleida,  del  Càlcul  interessos  de  demora  per  reintegrament  de  subvencions,  acompanyat  del  justificant
electrònic de l’ingrés de l’excés de subvenció en el compte corrent del Patronat de Promoció Econòmica de
la  Diputació  de  Lleida  número  ES6921009046930200046425,  de  Caixabank,  que  inclourà,  així  mateix,
l’import de l’interès de demora de l’excés de subvenció obtingut des de la data en que va tenir lloc l’ingrés
fins a la data en que s’efectuï el reintegrament, en el supòsit de justificar una quantitat inferior a la subvenció
concedida o per excés de finançament públic. L’interès de demora dels diners és l’interès legal incrementat
en un 25 per cent, llevat que la Llei de pressupostos generals de l’Estat n’estableixi un altre de diferent.
d’acord amb l’article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Aquests documents s’hauran de presentar a través de la Instància genèrica de l’apartat tràmits electrònics
de la pàgina web de la Seu Electrònica del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
(https://tramits.diputaciolleida.cat/PROMECO/).

11. Reintegrament dels ajuts. En cas d’incompliment de l’obligació de justificació, s’iniciarà expedient de
reintegrament de la quantitat percebuda juntament amb l’interès de demora que corresponguin aplicable en
matèria de subvencions.

Així mateix, en cas de justificar una quantitat inferior a la subvencionada i no aportar resguard de l’ingrés de
l’excés de subvenció concedida, s’iniciarà expedient de reintegrament parcial per l’import que excedeixi de
la quantitat justificada més l’interès de demora aplicable en matèria de subvencions que correspongui.

ANNEX 1
Pla de Cooperació per a Consells Comarcals i per l’Ajuntament de Lleida per fer front a les despeses de
redacció de projectes d’inversió d’àmbit comarcal, i local per al municipi de la demarcació de més de 50.000
habitants, que identifiquin, valorin i planifiquin el desenvolupament d’inversions susceptibles de contribuir a
la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran i d’accedir a convocatòries del NGEU per
a administracions locals.

NOM ENTITAT IMPORT

Ajuntament de Lleida 30.000,00 €

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça 30.000,00 €

Consell Comarcal de l’Alt Urgell 30.000,00 €

Consell Comarcal de la Cerdanya 30.000,00 €

Consell Comarcal de les Garrigues 30.000,00 €

Consell Comarcal de la Noguera 30.000,00 €

Consell Comarcal del Pallars Jussà 30.000,00 €

Consell Comarcal del Pallars Sobirà 30.000,00 €

Consell Comarcal del Pla d’Urgell 30.000,00 €

Consell Comarcal de la Segarra 30.000,00 €

Consell Comarcal del Segrià 30.000,00 €
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Consell Comarcal del Solsonès 30.000,00 €

Consell Comarcal de l’Urgell 30.000,00 €

Conselh Generau d’Aran 30.000,00 €

Lleida, en la data de la signatura electrònica
El President
Vist-i-plau. L’Oficial Major
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