AJUNTAMENT DEL MORELL

Vista la resolució d'Alcaldia núm. 645/2021 de data 20 d’agost de 2021 per la qual
es convoca la subvencions per al finançament de la despesa corrent de caràcter
familiar al municipi del Morell.
De conformitat amb el 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 de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de
Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) i a la pàgina web
de l'Ajuntament del Morell.
Primer. Beneficiaris.
Tindran dret a sol·licitar la subvenció les persones físiques i llars de convivència
amb residència efectiva i empadronades al municipi del Morell.
Segon. Objecte
La subvenció té per finalitat la reactivació econòmica i mantenir el benestar dels ciutadans
del municipi del Morell.

Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions estan contingudes
en l'Ordenança específica per a la concessió de subvencions per al finançament de
la despesa corrent de caràcter familiar al municipi del Morell, aprovada pel Ple del
l’ajuntament del Morell en data 27 de maig de 2021, i publicada en el Butlletí Oficial
de la Província i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 2 de juliol de
2021.
Quart. Quantia de l'ajuda.
Els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció són els següents:
15/433/48032/01 - SUBVENCIÓ FAMILIES DESPESES GENERALS TARGETA MONEDER , i la
quantia total màxima de les subvencions convocades és de 20.000 €.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds dirigiran a l'Alcalde-President de l'Ajuntament, i es presentaran en el
Registre d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques; en el termini a comptar des de la data de
publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i fins al dia 20 de novembre de 2021.

Sisè. Altres dades.
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ANUNCI

L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és la Unitat de Serveis
Econòmics de l’Ajuntament del Morell.
L'òrgan competent per resoldre serà l’Alcalde; en virtut de l'article 10.4 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que indica que la
competència per concedir subvencions en les corporacions locals correspon als
òrgans que tinguin atribuïdes tals funcions en la legislació de règim local. D'altra
banda, la normativa local no fixa expressament quins són els òrgans competents
per a l'atorgament de subvencions, per la qual cosa hem d'acudir a la competència
residual de l'Alcalde recollida en l'article 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local. Així mateix, hem de destacar que les
bases reguladores de la convocatòria, al contrari que les convocatòries, tenen
caràcter reglamentari pel que la competència per a la seva aprovació recau en el
Ple de conformitat amb el que s’estableix en l'article 22.2.d de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
A La sol·licitud normalitzada s’haurà de presentar per la persona interessada o el seu
representant legal, i s’haurà d’acompanyar obligatòriament la documentació següent:
-

Instància model de la sol·licitud.
Còpia del DNI de la persona sol·licitant.
Justificant d’haver realitzat una despesa de com a mínim 40 €, mitjançant la
presentació de un dels documentació que es relacionen:
1.- Presentació d’un tiquet de compra en un comerç amb domicili fiscal i ubicat al
municipi del Morell (Factura i justificant de pagament on figuri identificat del
sol·licitant)
2.- Pagament de serveis bàsics tals com subministrament elèctric, telèfon o gas
(Factura i justificant de pagament on figuri la identitat del sol·licitant)

-

Declaració responsable acreditant estar al corrent de les obligacions tributàries amb
l’AEAT i l’Ajuntament del Morell, i de la seguretat social; i tanmateix, autoritzant a la
comprovació de la mateixa a l’administració concedent de la subvenció.

Eloi Calbet Ferran
Alcalde
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Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en la norma de convocatòria, l'òrgan
competent requerirà a l'interessat perquè l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10
dies, indicant-li que si no ho fes se li tindrà per desistit de la seva sol·licitud.

