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CONVOCATÒRIA DE LA LINIA L-3.1 DE SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES PER 
AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA I EL VOLUNTARIAT ALS BARRIS, DE 
LA REGIDORIA DE CONSUM, COMERÇ, MERCATS I PARTICIPACIÓ  DE L’AJUNTAMENT 
DE LLEIDA PER A L’ANY 2022 

                      

 
1.-EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 30 de desembre de 2020, va aprovar el  “Pla 
estratègic de Subvencions Ajuntament de Lleida i els seus OOAA 2021-2023”; aquest Pla ha 
estat sotmès a exposició pública de la forma legalment prevista.  
 
Atès que l’estructura de la nostra ciutat així com la seva història han portat a desenvolupar en el 
seu si, una xarxa associativa important i molt especialment pel que fa a l’associacionisme entorn 
el territori i els barris de la ciutat. 
 
Per tal de donar suport a aquest moviment associatiu, l’Ajuntament de Lleida, a través de la 
regidoria de Participació fa pública les següents Bases. Les entitats veïnals, les cases regionals, 
els centres culturals internacionals i les organitzacions sense ànim de lucre  que treballin als 
barris, poden presentar projectes  d’acord amb els següents objectius:  
 
- Promoure totes aquelles activitats que treballin entorn als valors comunitaris, la convivència, 

la cohesió social tot promocionant la participació ciutadana, el sentiment de pertinença al 
barri  i el compromís de la ciutadania amb el teixit social i el voluntariat. 

- Fomentar la participació ciutadana i enfortir el teixit associatiu i comunitari de la ciutat. 
- Desenvolupar activitats d’interès social que promouen un fi públic i que contribueixin al 

desenvolupament del Pla d’Acció Municipal. 
- Desenvolupar projectes centrats en treballar entorn a la ciutadania formada en valors 

democràtics, foment de ciutadania crítica, participativa, implicada, corresponsable, amb 
sentiment de pertinença i estima als barris i a la ciutat de Lleida, foment de dinamització 
comunitària i voluntariat. 

 
De forma transversal es tendirà a treballar en el marc de l’enfoc de gènere i basat en Drets 
Humans (EGiBDH), així com en base als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 
l’Agenda 2030. 
 
Aquest any 2022 especialment en el marc del foment del civisme, potenciant el treball vers  a 
l’Objectiu 11, aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, 
resilients i sostenibles. Les ciutats han de planificar el seu desenvolupament d’una forma 
sostenible i participativa, vetllant per la protecció del patrimoni cultural i natural, assegurant la 
integració territorial i aportant respostes integrals i resilients als riscos derivats del canvi climàtic i 
altres possibles desastres o crisis. 
 
En aquest sentit es vol potenciar una xarxa ciutadana participativa, corresponsable i 
compromesa en concordança amb els objectius de la regidoria i que alhora generi un impacte de 
qualitat per als ciutadans i ciutadanes. 
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Per tot això, s’estableix la present convocatòria que es regirà per les Bases Reguladores de la 
concessió de subvencions establertes en  el “Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de 
Lleida i els seus OOAA 2021-2023”; i per les bases específiques de la regidoria de Participació 
Ciutadana aprovades pel PLE de data 30 d’abril de 2021 i publicades al BOP núm. 88, de data 
10 de maig de 2021, segons els principis d’igualtat i no discriminació, de publicitat, 
transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència, establerts en l’art. 18 de 
la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions. 
 
Es regularà també per l’establert en la Llei 39/2015 d’ 1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques i per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 
2.-PUBLICACIÓ DE LES  BASES ESPECÍFIQUES 

 
Les bases reguladores de les subvencions destinades a projectes per al foment de la participació 
comunitària i el voluntariat als barris es van publicar en el BOP  núm. 88 i data, 10 de maig de 
2021, no havent-se presentat cap al·legació aquestes en data 8 de juny de 2021 esdevenen 
sense cap altre tràmit definitivament aprovades i la seva publicació definitiva al BOP núm. 116 
de 17 de juny de 2021.  
 
3.-IMPORT 

 
L’import total de la convocatòria per a l’exercici 2022 i, per a la línia subvencionadora: 
 
3.1 de subvencions destinades a projectes per al foment de la participació comunitària i el 
voluntariat als barris, ascendeix  a 106.768 €. 
 
Amb càrrec a la partida pressupostària 14 9240 48901 altres transferències a ens sense lucre.           
 
4.-TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

 
El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. Si el termini finalitzés en dissabte, 
diumenge o dia festiu, aquest termini es prorrogarà fins el següent dilluns o dia hàbil posterior. 
 
Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que 
preveuen les bases especifiques, a través de l’apartat de tràmits de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament de Lleida: www.paeria.es/subvencions     
  
 
5.-ÒRGAN INSTRUCTOR I COMISSIÓ AVALUADORA 

 

-L’òrgan instructor serà la regidora de Consum, Comerç, Mercats i Participació  la Sra. Marta 
Gispert Rocasalbas 
 
-La Comissió Tècnica avaluadora estarà composada pels membres següents:  
 

http://www.paeria.es/subvencions
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- Cristina Saiz Cayuela, cap d’Acció Participativa de la regidoria de  Participació   
Ciutadana de l’Ajuntament de Lleida. 

- Blanca Moreno Pena, cap d’Unitat Tècnica de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de 
Lleida. 

 
 
6.-RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 

 
-El termini de resolució a la convocatòria serà com a màxim de 3 mesos  un cop finalitzat el 
termini de presentació. 
 
-La resolució de la concessió de la subvenció es notificarà mitjançant el sistema de notificació 
electrònica de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida.    
 
7.-TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
Els projectes presentats en aquesta convocatòria s’han de desenvolupar des de l’1 de gener  i 
fins al 31 de desembre de 2022. 
 
8.-TERMINI DE JUSTIFICACIÓ 

 
La justificació de les actuacions subvencionades haurà de realitzar-se en un  termini màxim de 
tres mesos a partir de la data de finalització de la mateixa i com a màxim el 31 de març de 
2023 , tal i com s’especifica en les bases especifiques d’aquesta línia subvencionadora.  
 
 

 
Lleida, a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Gispert Rocasalbas 
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