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Segon. Adjudicar el contracte per a l’execució del “Projecte 
constructiu. Ferm. Rehabilitació del ferm a la carretera LV-
4241 de Solsona a LP de Barcelona. PK 2+580 al 7+500. Tram: 
Solsona-Lladurs” (Exp. 13/12), a l’empresa ACSA Obras e 
Infraestructuras, SA (NIF: A-08112716), per l’import ofert de 
629.849,15 euros més 132,268,32 euros de 21% d’IVA (total: 
762.117,47 euros IVA inclòs).
Lleida, 16 d’octubre de 2012
Vist i plau. El president, Joan Reñé i Huguet
El secretari general, Ramón Bernaus i Abellana

  

CONSELLS  COMARCALS

CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL
ANUNCI 8433

Sobre l’ordenança fi scal número 10 “taxa d’ús del Centre de 
Serveis de l’Alt Urgell

(CSAU) i de l’edifi ci seu del Consell Comarcal
Núm. exp. INT 2012/21
Aprovada inicialment l’ordenança fi scal número 10 “taxa d’ús 
del Centre de Serveis de l’Alt Urgell (CSAU) i de l’edifi ci seu 
del Consell Comarcal” en sessió del Ple de data de 10 d’octubre 
de 2012, se sotmet al tràmit d’informació pública durant el 
termini de trenta dies hàbils mitjançant publicació d’anunci al 
Butlletí Ofi cial de la Província de Lleida i en el tauler d’anuncis 
comarcal, als efectes de que pugui consulta r-se l’expedient a la 
Secretaria d’aquesta Corporació i formular les reclamacions que 
hom consideri oportunes.
Si durant aquest termini no es presenten al·legacions, l’aprovació 
inicial serà automàticament elevada a defi nitiva i l’ordenança es 
publicarà íntegrament al BOP.
Es fa públic als efectes a dalt esmentats.
La Seu d’Urgell, 17 d’octubre de 2012
El president, Jesús Fierro Rugall

  

CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL
ANUNCI 8434
Sobre modifi cació ordenança fi scal del servei de teleassistència

INT 2012/20
Aprovada inicialment la modifi cació de l’ordenança fi scal del 
servei de teleassistència en sessió del Ple de data de 10 d’octubre 
de 2012, se sotmet al tràmit d’informació pública durant el 
termini de trenta dies hàbils mitjançant publicació d’anunci al 
Butlletí Ofi cial de la Província de Lleida i en el tauler d’anuncis 
comarcal, als efectes de que pugui consultar-se l’expedient a la 
Secretaria d’aquesta Corporació i formular les reclamacions que 
hom consideri oportunes.
Si durant aquest termini no es presenten al·legacions, l’aprovació 
inicial serà automàticament elevada a defi nitiva i l’ordenança es 
publicarà íntegrament al BOP.
Es fa públic als efectes a dalt esmentats.
La Seu d’Urgell, 17 d’octubre de 2012
El president, Jesús Fierro Rugall p

  

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
EDICTE 8420
El Ple del Consell Comarcal, en la seva sessió de data 25 de juny 
de 2012, va aprovar inicialment les Bases reguladores dels ajuts 
socials individuals per a famílies amb infants i adolescents a 
càrrec, amb una situació econòmica i social amb difi cultat.

Publicat un edicte al BOP de Lleida núm. 107 de 4 d’agost de 
2012, mitjançant el qual es va sotmetre l’acord d’aprovació inicial 
a informació pública i audiència dels interessats, per un període 
de trenta dies, durant els quals no va haver-hi cap reclamació 
o suggeriment, per la qual cosa l’acord inicial ha esdevingut 
defi nitiu, d’acord amb el que disposa l’article 178.1 c) 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.
Es publica el text íntegre d’aquestes bases per a general 
coneixement, als efectes previstos en els articles 70.2 de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 178.2 
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.
Contra l’aprovació defi nitiva de les bases, que posa fi  a la via 
administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició 
davant el mateix òrgan administratiu que ha dictat l’acte en el 
termini d’un mes a comptar del dia següent al de la publicació 
d’aquest edicte, i no es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu fi ns que sigui resolt expressament aquest recurs de 
reposició o s’hagi produït la seva desestimació presumpta. També 
podeu interposar directament recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat del contenciós administratiu de Lleida, en el 
termini de dos mesos, comptats des del següent al de la publicació 
d’aquest edicte, o de la notifi cació de la resolució del recurs de 
reposició, si fos expressa. Si no fos expressa, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent a aquell en el qual es 
produeixi la desestimació presumpta del recurs de reposició. No 
obstant podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
convenient al vostre dret.
Sort, 5 d’octubre de 2012
El president, Llàtzer Sibís Goset 
El text íntegre de les bases és el següent:

Bases reguladores dels ajuts socials individuals per a 
famílies amb infants i adolescents a càrrec, amb una situació 

econòmica i social amb difi cultat del Pallars Sobirà
Base 1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament dels 
ajuts socials individuals per a famílies amb infants i adolescents 
a càrrec, amb una situació econòmica i social amb difi cultat, 
concretament per als ajuts socials de menjador escolar, casals 
i altres activitats d’estiu, activitats extraescolars i de lleure i de 
reforç escolar durant el curs escolar, realitzats a la comarca del 
Pallars Sobirà.
Base 2. Quantia
La quantitat màxima destinada a aquests ajuts i l’aplicació 
pressupostària a la qual s’han d’imputar es determina a la 
convocatòria pública corresponent.
Per determinar la quantia de l’ajut, a l’empara de la convocatòria 
corresponent, es tindrà en compte l’adequació de les sol·licituds 
als criteris de valoració publicats en aquestes bases.
La resolució de les subvencions està limitada per la dotació 
econòmica de la partida pressupostària corresponent, d’acord 
amb el fi nançament de cada una d’elles.
En el cas que un cop resolta la convocatòria d’ajuts i en el 
transcurs de l’exercici, per qualsevol circumstància, quedés crèdit 
sense aplicació a la partida corresponent, es podrà incrementar 
l’import concedit a alguna de les sol·licituds i atendre d’altres 
que, a causa de les disponibilitats pressupostàries, haguessin 
quedat sense subvenció, sempre que aquestes sol·licituds s’hagin 
presentat en el seu moment a la convocatòria atenent als criteris, 
requisits, procediment i altres extrems d’aquesta normativa, sense 
que sigui necessària un altra convocatòria.
Base 3. Benefi ciaris
Podran ser benefi ciaris dels ajuts regulats en aquestes bases 
els menors en edat escolar’ residents i empadronats en algun 
municipi del Pallars Sobirà, les famílies dels quals presentin 
difi cultats socioeconòmiques que s’avaluaran de conformitat amb 
l’establert per les presents bases.

BiblioSort
Resaltado
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L’administració dels ajuts concedits en representació dels menors 
la realitzaran les persones que tinguin sobre aquests potestat, 
tutela, curatela o guarda de fet i aquesta condició comporta 
les obligacions del benefi ciari derivats d’aquesta relació 
administrativa de subjecció especial.
Els requisits que hauran de reunir les persones benefi ciàries seran 
els següents:
a) Estar empadronades i residir en algun municipi del Pallars 
Sobirà
b) Estar matriculats al centre educatiu públic de la comarca del 
Pallars Sobirà, d’educació infantil, primària o secundària, d’acord 
al mapa escolar previst pel Departament d’Educació.
c) Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en 
l’article corresponent d’aquestes bases
d) No tenir deutes amb els centres o serveis per als quals sol·licitin 
l’ajut
e) No tenir deutes de naturalesa tributària amb el Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà
Base 4. Subsidiarietat
Prèviament al tràmit dels ajuts individuals comarcals caldrà haver 
exhaurit les possibilitats d’altres ajuts, primerament per part de la 
família i en segon lloc per part d’altres organismes competents en 
serveis socials. No es podrà concedir un ajut per un concepte pel 
que la persona o família n’estigui gaudint per mitjà d’algun altre 
organisme o servei.
Base 5. Forma i termini de presentació de les sol·licituds
1. Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General 
d’Entrades del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, des del dia 
de la publicació de la convocatòria en el BOP de Lleida i fi ns al 
dia que s’indiqui. 
2. Les sol·licituds s’han de formalitzar de conformitat amb 
el model de sol·licitud que està a disposició de les persones 
interessades en les ofi cines de Serveis socials del Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà (annex 1).
3. Les sol·licituds han d’anar signades per qualsevol dels 
representants legals de la persona menor i s’han de presentar 
acompanyades de la documentació següent:
- Document identifi catiu de la persona que signa la sol·licitud 
(DNI, NIE o passaport)
- El llibre de Família, i si és el cas, el Carnet de Família Nombrosa 
i/o Monoparental
- Volant d’empadronament
- En cas de separació o divorci, resolució judicial que determini 
alguna d’aquestes situacions 
- En cas de separació de fet, documentació acreditativa d’aquesta 
situació (acta notarial, escrit d’interposició de la demanda 
corresponent, etc.)
- Documentació acreditativa, si és el cas, que la persona menor 
està en acolliment
- Documentació acreditativa que s’incompleix l’obligació de 
satisfer la pensió d’aliments reconeguda a favor d’una persona 
menor d’edat de la unitat familiar
- En cas de malaltia greu, informes mèdics que ho acreditin.
- Certifi cació acreditativa de la condició de persona disminuïda 
i/o de dependència, si és el cas.
- L’autoliquidació de l’IRPF de l’últim any, de la família o de 
cadascun dels membres de la unitat familiar amb obligació de 
presentar-la
- En cas de no tenir l’obligació de fer la declaració de l’IRPF, 
documentació que permeti acreditar si els membres de la unitat 
familiar perceben o no perceben ingressos, com per exemple: 
contracte de treball, fulls de salari de tots els mesos treballats de 
l’any en curs; escrit de notifi cació d’acomiadament; certifi cacions 
que permetin acreditar que es rep una pensió; certifi cació 

d’inscripció en una ofi cina de Treball del Servei d’Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya (SOC) en demanda d’ocupació; 
o certifi cació de percepció del subsidi d’atur o bé certifi cat 
d’imputacions de l’IRPF o declaració jurada d’ingressos.
- Certifi cat de l’empresa o contracte de treball on s’especifi qui 
l’horari laboral del/s representant/s del/s menor/s
4. Els documents aportats han de ser originals o fotocòpies 
compulsades
5. Si l’ajut se sol·licita per a més d’un membre de la família, la 
sol·licitud s’ha de formalitzar en un únic imprès.
Base 6. Procediment de tramitació
Un cop rebuda la sol·licitud als serveis socials del Consell Comarcal 
s’avaluarà que compti amb tota la documentació requerida. Si és 
correcta es realitzarà la valoració. En cas de presentar defectes 
se sol·licitarà la seva esmena i, un cop subsanada, es continuarà 
amb el tràmit. No es procedirà a efectuar l’estudi i valoració de 
cap sol·licitud que no compti amb tota la documentació completa 
i correcta.
Per a l’esmena de defectes de les sol·licituds o de la documentació 
presentada es requerirà per escrit, mitjançant notifi cació, es 
presenti en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des 
de l’endemà de rebre la notifi cació, es presenti la documentació 
sol·licitada. Si transcorre aquest termini i no es presenta la 
documentació demanada es considerarà que el sol·licitant 
desisteix de la petició i aquesta s’arxivarà sense cap altre tràmit.
Base 7. Valoració, atorgament i tramitació dels ajuts
Valoració
La valoració de les sol·licituds correspon als professionals dels 
serveis socials del Consell Comarcal en base als instruments de 
valoració de la base 8.
Es crea la Comissió Tècnica de Valoració amb l’objectiu de fer 
la valoració de les sol·licituds d’ajuts socials individuals per a 
famílies amb infants i adolescents a càrrec, amb una situació 
econòmica i social amb difi cultat i la proposta d’atorgament 
corresponent. 
La Comissió Tècnica de Valoració la formaran l’equip bàsic 
d’atenció social i la coordinadora de Serveis Socials d’aquest 
Consell Comarcal, la qual signarà en representació. 
Atorgament
L’atorgament dels ajuts el resoldrà el President del Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà, prèvia proposta de la Comissió 
Tècnica de Valoració, en el termini màxim de tres mesos a 
comptar des de la data d’acabament del termini de presentació 
de sol·licituds.
Les persones interessades podran entendre desestimada la seva 
sol·licitud d’ajut per silenci administratiu, si en el termini esmentat 
en el paràgraf anterior no reben la notifi cació de resolució del 
procediment.
Notifi cació
Les concessions i denegacions es notifi caran per escrit a la 
persona sol·licitant. També es notifi caran als organismes gestors 
dels serveis i ajuts de la següent manera: 
- Casals d’estiu i estades esportives: responsable de l’ens gestor 
del casal
- Extraescolars i reforç escolar: responsable de l’ens gestor de 
l’activitat corresponent i en el cas del reforç escolar a la direcció 
del centre educatiu
- Ajut de menjador escolar: al responsable de la gestió del 
menjador i a la direcció del centre educatiu
Base 8. Instruments de valoració 
Els instruments de valoració dels ajuts individuals tindran en 
compte els següents factors:
- El nivell econòmic de la unitat familiar de convivència
- La situació familiar, en funció dels membres de la unitat familiar 
i el suport familiar
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- Les problemàtiques i factors de risc social
1. Nivell econòmic de la unitat familiar de convivència
Per establir la situació econòmica de la família o unitat de 
convivència s’establirà el nivell d’ingressos nets percebuts pels 
membres de la llar, d’acord a les dades del darrer exercici fi scal 
tancat.
Els ingressos els composen:
- Ingressos del treball per compte aliena.
- Benefi cis i pèrdues del treball per compte pròpia.
- Pensions, subsidis i prestacions socials.
- Rendes de capital i de la propietat.
- Ingressos percebuts per menors.
Per determinar els nivell d’ingressos s’utilitzarà l’Indicador 
de Renda de Sufi ciència de Catalunya (IRSC) de l’any en 
curs, (569,12 per a l’any 2012), multiplicat per 1,3. Aquest 
multiplicador fa que es situï el límit per damunt del llindar 
establert de risc a la pobresa.
Per a establir els límits familiars segons la composició de les 
diverses llars s’utilitzarà els trams establerts per l’estadística amb 
la següent fórmula de càlcul:
Per a cada adult de més a la llar: IRSCx 1,3 x 0,5
Per a cada menor de més a la llar IRSC x1,3 x 0,3
Els ingressos mensuals nets familiars màxims per tenir dret a 
ajuda seran els següents:
UNITAT FAMILIAR INGRESSOS MENSUALS

Un adult .................................................................... 739,86 euros
Un adult i un menor * .............................................. 961,81 euros
Un adults i dos menors .......................................... 1.183,77 euros
Un adult i tres menors ........................................... 1.405,73 euros
Dos adults.............................................................. 1.109,78 euros
Dos adults i un menor ........................................... 1.331,74 euros
Dos adults i dos menors ........................................ 1.553,70 euros
Dos adults i tres menors ........................................ 1.775,66 euros
Tres adults ............................................................. 1.479,71 euros
Tres adults i un menor ........................................... 1.701,66 euros
Tres adults i dos menors ........................................ 1.923,63 euros
Tres adults i tres menors ....................................... 2.145,59 euros
* Menor de 18 anys .......................................................................
Tots els aspectes no contemplats en aquests criteris s’hauran 
d’ajustar a la Llei 13/2006 de prestacions socials’ de caràcter 
econòmic, sempre i quan estiguin regulats per aquesta.
2. La situació familiar
Família monoparental ....................................................... 2 punts
Família nombrosa ................................................................ 1 punt 
Infants en acolliment
Família extensa ................................................................. 2 punts
Família aliena ...................................................................... 1 punt
Familiar dependent (Grau III i Grau II Nivell 2) a càrrec ... 1 punt
Familiar amb una disminució  ............................................. 1 punt
Horaris laborals i escolars incompatibles ........................... 1 punt
Assistència al servei de més d’un germà ............................ 1 punt
(Només en cas d’ajuts per menjador escolar i casal d’estiu)
3. Problemàtiques i factors de risc social
(Aquests ítems no són excloents. Un punt per ítem amb un màxim 
de 4 punts)
3.1. Familiars
Afectats per alguna drogodependència ............................... 1 punt
Violència familiar ................................................................ 1 punt
Malaltia mental, crònica incapacitant o terminal  ............... 1 punt
Prostitució ........................................................................... 1 punt
Problemàtiques de l’habitatge 
(amuntegament, condicions d’insalubritat,...) ..................... 1 punt
Difi cultats d’establir relacions educatives
(tutors-fi lls) ......................................................................... 1 punt
Maternitat prematura ........................................................... 1 punt

Absència temporal dels pares o tutors
per institucionalització, etc. ................................................ 1 punt
Difi cultats d’integració a la comunitat ................................ 1 punt
Difi cultat d’administració econòmica familiar ................... 1 punt
Altres ................................................................................... 1 punt
3.2. Del menor
Signes de maltractaments, malnutrició i/o
manca d’higiene .................................................................. 1 punt
Difi cultats escolars, conductuals i/o psicològiques ............. 1 punt
Malaltia mental, crònica incapacitant o terminal  ............... 1 punt
Indicis de situació de desemparament ................................. 1 punt
Consum d’estupefaents ....................................................... 1 punt
Difi cultats de relació i integració a l’entorn ........................ 1 punt
Altres ................................................................................... 1 punt
3.3. Si la família és susceptible d’un Pla de Millora 
Es valora que la família accepti el pla de treball establert  i si té 
possibilitats de millorar amb l’aplicació del recurs .......... 3 punts
La suma dels factors dóna una puntuació fi nal que determinarà el 
dret a obtenir, o no, l’ajut. El mínim de puntuació per accedir als 
ajuts és de 4 punts.
PUNTUACIÓ PERCENTATGE DE BONIFICACIÓ INCLUSIÓ AL SERVEI
 (AJUTS MENJADOR ESCOLAR, (REFORÇ ESCOLAR)
 CASAL ESTIU I EXTRAESCOLARS)

Menys de 4 punts 0% NO
De 4 a 5 punts 25% SI
De 6 a 8 punts 50% SI
Més de 8 punts 75% SI

Els ajuts individuals són temporals, segons la necessitat de la 
família i com a màxim, de tot un curs escolar.
Els criteris per a l’aprovació de l’ajut no poden ser només 
econòmics, ja que les circumstàncies sociofamiliars poden 
recomanar l’assistència dels infants/adolescents al diferents 
serveis, establiments i/o activitats. Hi ha casos en què l’assistència 
es recomana des de la UBA, per tal de dur a terme un treball de 
prevenció, assistencial o educatiu, per la qual cosa, quan a criteri 
professional de l’EBAS, concorrin circumstàncies especials que 
així ho aconsellin, es podrà valorar favorablement la prestació de 
l’ajut encara que per aplicació de les regles del present barem no 
procedeixi. De la mateixa manera, podrà valorar-se la gratuïtat 
del servei. En tots dos casos, la motivació d’aquesta valoració 
haurà de constar en l’expedient. 
Si fos el cas, caldrà prioritzar aquells casos que es troben afectats 
per una problemàtica més greu i més difi cultats socials, familiars, 
de salut, d’habitatge, o sigui, aquells casos que obtinguin una 
puntuació més elevada en la valoració de la necessitat de l’ajut 
individual. D’aquesta manera, els ajuts es distribuiran de la 
següent manera: primer entre totes les persones que han obtingut 
la puntuació mínima exigida, d’aquestes entre les que han 
obtingut la puntuació més alta; després, entre totes les persones 
que hagin obtingut la puntuació immediatament inferior i així 
successivament.
Si arriba un moment que no resta prou consignació pressupostària 
perquè puguin rebre l’ajut màxim totes les persones amb la 
mateixa puntuació, allò que resti per distribuir es repartirà entre 
elles de manera proporcional.
Les persones que reuneixen els requisits de les bases però no 
hagin assolit un número d’ordre que els permeti obtenir l’ajut, 
passaran a formar part d’una llista d’espera on s’ordenaran en 
funció de la puntuació obtinguda.
Base 9. Condicions per a la persona sol·licitant i causes de 
revocació 
- El Consell Comarcal del Pallars Sobirà es reserva el dret de 
revisar les vegades que cregui convenient al llarg del curs, la 
situació socioeconòmica i familiar del sol·licitant
- La persona sol·licitant es comprometrà a mantenir una 
entrevista personal amb l’Equip d’Atenció Social Primària del 
Consell Comarcal del Pallars Sobirà, quan aquests ho requereixin 
i complir amb el Pla de Treball Establert.
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El Consell Comarcal del Pallars Sobirà pot revocar els ajuts 
concedits per alguna de les causes següents:
- L’ocultació d’informació necessària per poder valorar 
correctament la sol·licitud d’ajut o la falsedat en la documentació 
presentada
- El canvi substancial de les circumstàncies que van donar lloc a 
la concessió de l’ajut
- L’incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases
- Les faltes d’assistència als serveis i/o activitats sense justifi car, 
podran ser motiu de retirada immediata de l’ajuda atorgada, 
concretament, no assistir al servei, de manera injustifi cada, durant 
tres o més dies en el període d’una setmana en el cas del servei de 
menjador escolar i casals o activitats d’estiu o bé a tres sessions 
seguides en el cas dels ajuts per a reforç escolar o activitats 
extraescolars i de lleure.
- En el cas de famílies que gaudien d’un ajut i no hagin fet 
bon ús del servei per al qual l’han obtingut durant l’anualitat 
immediatament anterior a la sol·licitud podrà ser motiu de la 
denegació de l’ajut per al següent curs o anualitat. En cas que 
el mal ús del servei es produeixi l’any de la sol·licitud es podrà 
revocar l’ajut.
Base 10. Pagament dels ajuts
El pagament dels ajuts (percentatge bonifi cat del cost de 
l’activitat) no es realitzarà en cap cas als benefi ciaris dels ajuts ni 
als seus representants, sinó als prestadors de l’actuació objecte de 
l’ajut, la resta de l’import no subvencionat pels serveis socials del 
Consell Comarcal haurà d’abonar-la la família a l’ens gestor de 
cada servei i/o establiment..
En el cas dels ajuts de menjador escolar aquest percentatge de 
bonifi cació s’aplicarà sobre el preu del menú diari aprovat per 
l’ens gestor del servei.
Base 11. Altes i baixes que es puguin produir durant el curs 
escolar
Pel que fa a les altes i baixes d’alumnes es tindran en compte les 
següents situacions:
En el cas dels ajuts de menjador escolar, els alumnes que per 
trasllat de residència s’escolaritzin en un centre escolar d’un 
altre municipi de la comarca del Pallars Sobirà no perden l’ajut. 
Aquest es trasllada al nou centre escolar, mentre que els alumnes 
que cursin baixa del centre escolar inicial i s’escolaritzin en un 
centre fora de la comarca del Pallars Sobirà, perden l’ajut.
En el cas del reforç escolar, casals d’estiu, estades esportives i 
activitats extraescolars i de lleure, els menors que per trasllat 
de residència es traslladin a un altre municipi de la comarca del 
Pallars Sobirà, mantindran l’ajut si al municipi al qual s’han 
traslladat hi ha els serveis respecte als quals tenien l’ajut concedit 
i sempre que hi hagi plaça per’ participar. En cas de manca de 
plaça o inexistència del servei o establiment al nou municipi es 
revocaria l’ajut. També es revocaria en cas de trasllat a fora de la 
comarca del Pallars Sobirà.
Base 12. Revisió de sol·licituds
A petició dels interessats es podran revisar les Sol·licituds. La 
sol·licitud de revisió haurà d’estar degudament argumentada 
i acompanyada de tota la documentació que justifi qui el motiu 
pel qual es demana la revisió . La data màxima per sol·licitar la 
revisió de l’ajut serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
notifi cació de la concessió o denegació de l’ajut.
Les reclamacions es resoldran en el termini màxim d’un mes 
a partir de la data d’acabament del termini de presentació de 
la revisió, i es notifi caran individualment als interessats, amb 
l’oferiment de les corresponents accions administratives.
Els efectes de les resolucions seran estimatoris o desestimatoris. 
Cas de ser desestimatoris no s’atorgarà cap ajut. En cas de ser 
estimatori, l’ajut atorgat tindrà efectes retroactius fi ns a la data 
d’inici del dret a l’ajut.

Base 13. Incompatibilitats, control i notifi cació de baixes
La percepció dels ajuts d’aquesta convocatòria són acumulables, 
però són incompatibles amb qualsevol subvenció rebuda d’un 
altre organisme, públic o privat, pel mateix concepte.
Els responsables dels organismes i/o serveis gestors dels ajuts 
estan obligats a fer un control’ de l’assistència dels menors als 
serveis respectius i a comunicar les baixes que es produeixen, 
així com qualsevol incidència remarcable als professionals dels 
serveis socials del Consell Comarcal.
Disposició derogatòria 
Queden derogades les bases reguladores dels ajuts socials 
individuals per a famílies amb infants i adolescents a càrrec, 
amb una situació econòmica i social amb difi cultat dels serveis 
socials del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, aprovada pel Ple 
del Consell Comarcal del Pallars Sobirà en la seva sessió d’1 de 
setembre de 2008, i publicada al BOP de Lleida número 37, de 14 
de març de 2009.

ANNEX 1
Imprès de sol·licitud dels ajuts
Instrument de valoració
Revisió documentació

  

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LLEIDA
EDICTE 8404
La Junta de Govern Local amb data 2 d’octubre de 2012, prengué 
l’acord següent entre d’altres:
Resolució de la convocatòria de subvencions de la Regidoria de 

Joventut i Salut Pública per a l’any 2012
Vista la proposta de l’òrgan instructor, atès el previst en les 
bases d’execució del pressupost vigent i del Decret de delegació 
d’Alcaldia de data 30 de juny de 2011, la Junta de Govern per 
unanimitat acorda:
1r. La concessió de les subvencions següents per a cada una de les 
línies subvencionadores:
- Regidoria de Joventut: ajuts a projectes adreçats a entitats 
juvenils
- Regidoria de Salut Pública: ajuts a projectes de promoció i 
protecció de la salut i sensibilització envers la salut pública.
2n. La desestimació de les subvencions especifi cades per a cada 
línia subvencionadora.
3r. El pagament de les subvencions de la Regidoria de Joventut 
és en concepte de bestreta. El pagament de les subvencions de 
la Regidoria de Salut Pública es realitzarà un cop justifi cada la 
despesa amb càrrec al pressupost del 2012.
4t. El pagament d’aquestes subvencions no es farà efectiu a 
aquelles entitats que tenen pendent la presentació de diferent 
documentació requerida, segons consta en valoració tècnica, fi ns 
que aquesta documentació s’hagi presentat.
1r. Ajuts a projectes adreçats a les entitats juvenils
Entitat / Projecte / Quantitat atorgada
Associació d’Skateboard de Lleida – SK8 / Tallers d’skateboard 
2012 / 400,00 euros
Down Lleida / Joves / 1.500,00 euros
Associació Veïns Pius XII – Germanor / Projecte Grup de Joves 
/ 425,00 euros
Col·lectiu bordeta.net / Casal de joves / 175,00 euros
Associació Jove Orquestra de Ponent / Assaig i concerts de la 
JOP. Concert Emperador / 450,00 euros
Associació Cultural i Ecològica de Magraners
- Taller teatre “Mamma Mia” / 500,00 euros
- A l’estiu Magraners és viu / 500, 00 euros


