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DIPUTACIÓ DE LLEIDA
SECRETARIA GENERAL
Acord de la Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, número 3 de 14 de juny
de 2016, pel que es convoquen les subvencions pel catàleg de programació de l’oferta cultural, anualitat
2016
BDNS (Identif.): 309574
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 és pot consultar en la Base
de Dades Nacional de Subvencions
(<a href=“http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans”>http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans</a>)
Primer. Beneficiaris
Els ajuntaments de les comarques de Lleida, els seus organismes autònoms i les entitats municipals
descentralitzades (EMD).
Segon. Objecte
La concessió de subvencions per a la programació d’activitats culturals com és ara concerts,
representacions teatrals, festes populars, etc. realitzades per grups i artistes inclosos al catàleg de
Programació de l’Oferta Cultural de l’IEI i que es pot consultar a la pàgina web: <a
href=“http://www.fpiei.cat”>http://www.fpiei.cat</a>.
Tercer. Bases reguladores
Bases específiques per a la concessió de subvencions pel catàleg de programació de l’oferta cultural,
publicades en el BOP núm. 109, de 8 de Juny de 2016, i en la web de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (<a
href=“http://www.fpiei.cat”>www.fpiei.cat</a>).
Quart. Quantia
L’import total de la convocatòria és de 133.000,00 euros. La quantia de la concessió és la que es detalla a
continuació:
NOMBRE HABITANTS PER MUNICIPI

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

Fins a 1000.............................................................................................................................. Màxim 500 euros
De 1.001 fins a 3.000.............................................................................................................. Màxim 750 euros
De més de 3.000.................................................................................................................. Màxim 1.000 euros
NOMBRE HABITANTS PER EMD

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

Fins a 50.................................................................................................................................. Màxim 100 euros
De 51 fins a 300...................................................................................................................... Màxim 200 euros
De més de 301........................................................................................................................ Màxim 300 euros
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Cinquè. Termini presentació sol∙licituds
D’acord amb l’article 4 de les bases, s’utilitzarà el sistema de convocatòria oberta en 2 processos de
selecció:
1. Primer procés de selecció:
a) Import màxim a atorgar: 100.000 euros
b) Termini de presentació de sol∙licituds: 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) fins
al 19 de setembre de 2016.
c) Àmbit temporal: les actuacions executades entre el 16 d’octubre de 2015 al 31 d’agost de 2016.
2. Segon procés de selecció:
a) Import màxim a atorgar: 33.000 euros
b) Termini de presentació de sol∙licituds: 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) fins
al 15 d’octubre de 2016.
c) Àmbit temporal: Les actuacions executades entre el 16 d’octubre de 2015 fins al 30 de setembre de 2016.
Sisè. Altres dades
a) Despeses subvencionables. Qualsevol de les activitats o actuacions culturals incloses dins el catàleg de
l’Oferta Cultural de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. No es subvencionen les despeses de quilometratge i/o
desplaçament.
b) Nombre de sol∙licituds. Els municipis es podran presentar a diferents processos selectius fins arribar al
màxim d’import de subvenció establert a l’article 6.
c) Forma i lloc de presentació de sol∙licituds. La sol∙licitud de les subvencions es farà per mitjà d’un
formulari, adreçat a l’Il∙lm. Sr. President de la Diputació de Lleida i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, amb el
model que es troba a l’adreça d’internet (http://www.fpiei.cat), el qual haurà de ser emplenat utilitzant
l’aplicació informàtica disponible a l’esmentada adreça, en tot cas aquests formularis i la documentació que
s’hi hagi d’adjuntar caldrà que es trameti al Registre General de l’Institut d’Estudis Ilerdencs dins del termini
establert a l’efecte.
d) Documentació i informació que haurà d’incloure la petició. Es determinen en l’article 9 de les bases
específiques.
e) Termini de resolució i notificació. Sis mesos a comptar des de la data d’acabament del termini de
presentació de sol∙licituds.
f) Justificació de l’execució de l’actuació: documentació i termini. La justificació de la despesa es realitzarà
conjuntament amb la petició de la subvenció com determina l’art. 9 de les bases i l’acreditació de l’obligació
de publicitat, d’acord amb l’article 15 de les bases.
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