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Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

591/2021

Ple

Xavier Tardiu Bonet, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 27 / de maig / 2021 s’adoptà l’acord següent:

Les Bases Reguladores de Subvencions per al finançament de la despesa corrent de
caràcter familiar al municipi del Morell tenen com a finalitat fomentar el consum de
la ciutadania dins del municipi en activitats locals productives que s’han vist
afectats per els estats d’alarma derivats de la pandèmia.
D’acord amb l’article 240 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, amb
l’article 118 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (d’ara endavant ROAS), i la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions; els Ajuntament poden atorgar
subvencions i ajuts d’acord amb l’activitat de foment i promoció d’activitats socials
i econòmiques.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR inicialment les bases reguladores que han de regir la concessió
de subvencions per al finançament de la despesa corrent familiar al municipi del
Morell, i que a continuació es transcriuen literalment:
“BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE LA DESPESA
CORRENT DE CARÀCTER FAMILIAR AL MUNICIPI DEL MORELL.
Les Bases Reguladores de Subvencions per al finançament de la despesa corrent de caràcter
familiar al municipi del Morell tenen com a finalitat fomentar el consum de la ciutadania dins
del municipi en activitats locals productives que s’han vist afectats per els estats d’alarma
pandèmics. Amb l’objectiu de mantenir llocs de treball de l’estructura empresarial existent, i
al mateix temps, volen establir les regulacions per la concessió de subvencions destinades a
les llars del municipi del Morell.
L’Ajuntament del Morell proposa aquests ajuts com una nova mesura de reactivació
econòmica amb l’objectiu de reduir l’impacte a l’economia local, influir positivament a la
demanda i mantenir el benestar de tots el ciutadans en general, d’acord amb el que es
disposa l’article 40 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya segons el qual els poders públics
han de tenir com a objectiu la millora de la qualitat de vida de totes les persones i d’acord
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6. Aprovació, si escau, de les bases reguladores de subvencions per al
finançament de la despesa corrent de caràcter familiar.

amb l’article 45 del mateix cos legal segons el qual els poders públics han d’adoptar les
mesures necessàries per a promoure el progrés econòmic i el progrés social de Catalunya i
dels seus ciutadans.
Article 1
Tipus d’accions
S’estableixen per a la definició de la tipologia de les prestacions a les que fan referència les
presents bases els criteris següents:







Seran objecte de la subvenció que regula les presents bases el pagament de la
quantia de la subvenció mitjançant una targeta moneder.
Es parteix de prestacions de pagament únic, de manera individual i puntual.
La concessió d’una prestació no generarà cap dret a rebre-la en exercicis econòmics
posteriors.
Es tracta d’ajuts de quantia fitxa per a cada llar de convivència que sol·liciti la
subvenció.
L´ajuntament subvenciona directament la compra de bens i serveis als ciutadans del
municipi del morell, mitjançant la targeta moneder, al comerç amb domicili fiscal i
ubicat al municipi del Morell.

Article 3
Convocatòria per a la presentació de sol·licituds
La convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’obtenció de les subvencions
previstes en aquestes bases s’efectuarà puntualment en funció de les corresponents
disponibilitats pressupostàries mitjançant Decret d’Alcaldia, establint el termini de
presentació de les sol·licituds, l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar, la quantia
màxima destinada i els requisits exigits per accedir als ajuts.
Article 4
Beneficiaris de la subvenció
Són beneficiaris de la subvenció les persones físiques i llars de convivència amb residència
efectiva i empadronades al municipi del Morell. Es considerarà unitat llar de convivència, als
efectes de les presents bases, aquelles constituïdes per un grup de convivència comuna,
segons el padró municipal d’habitants.
L’única targeta per llar fa referència a l’immoble on estigui empadronada la persona
sol·licitant de l’ajut. Només pot haver un únic ajut per unitat familiar i habitatge. Preval la
condició de propietat i/o règim de lloguer i/o usufructuari/ària de la llar on és resideixi.
Requisits:
a) Tenir 18 anys o més d’edat, estar legalment emancipada o, en el seu defecte, haver iniciat
el tràmit legal d’emancipació.
b) Residir efectivament i estar empadronat al Morell.
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Article 2
Destinació i quantia de les subvencions
Aquesta línia de subvenció va destinada a les llars del municipi del Morell, les compres de la
llar beneficaria de la subvenció cal que es realitzi al comerç local del municipi del Morell.
El sol·licitant de la subvenció acreditarà, en el moment de presentar la sol·licitud de la
subvenció, una despesa mínima de 40 € realitzada en el comerç amb domicili fiscal i ubicat
al municipi del Morell, mitjançant la presentació d’un tiquet de compra (Factura i justificant
de pagament on figuri identificat del sol·licitant) o mitjançant el pagament de serveis bàsics
com subministrament elèctric, servei de telèfon o gas (Factura i justificant de pagament on
figuri la identitat del sol·licitant).
L’ajuntament, un cop verificada la despesa presentada pel sol·licitant, atorgarà una
subvenció del cent per cent de la despesa justificada, per un import de 40 €, amb la finalitat
de que es realitzi una despesa per aquest import en el comerç amb domicili fiscal i ubicat al
municipi del Morell.
Aquesta subvenció es farà efectiva mitjançant una targeta moneder, on es farà efectiu
l’ingrés dels 40 € objecte de subvenció.
Aquest ajut a fons perdut es compatible a tots els altres ajuts de serveis socials de propi
ajuntament i a les resta d’administracions públiques sempre i quan no superi la despesa
realitzada. La quantia de la subvenció màxima a atorgar en total entre tots els beneficiaris és
el límit de la quantia fixada en la corresponent partida pressupostària.

c) La persona sol·licitant ha d’ésser la única persona que hagi demanat la subvenció per
unitat familiar o llar de convivència. El subjecte passiu podrà delegar amb una autorització
amb causa justificada, a un membre de la unitat familiar, empadronada al municipi que ha de
complir tots els requisits de la present subvenció, aquesta serà la persona beneficiària de
l’ajut i titular de la targeta moneder.
En el supòsit que concorrin vàries persones sol·licitants d’una mateixa unitat familiar de
convivència per a fer front a la mateixa despesa, només es podrà concedir a una d’elles la
prestació corresponent, promovent l’acord entre les parts interessades.
d) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’AEAT i l’Ajuntament del Morell, i de la
Seguretat Social.
Article 5
Condicions i requisits del teixit empresarial.
Es poden adherir a la campanya totes les empreses i comerços amb domicili fiscal i amb
local afecte a l’activitat, en cas de disposar de local per al desenvolupament de l’activitat, al
municipi del Morell.
Article 6
Presentació de sol·licituds
A les oficines de l’OMAC de l’Ajuntament del Morell tindran a disposició dels interessats els
models normalitzats de sol·licituds d’aquesta subvenció.
Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar al registre general o per la seu electrònica
de l’Ajuntament del Morell (www.elmorell.cat).
Es podran presentar les sol·licituds des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al
BOPT, i fins el termini que s’estableixi en la mateixa.

Article 8
Atorgament de les subvencions
Les subvencions s’atorgaran mitjançant el procediment d’adjudicació directa.
Les prestacions regulades mitjançant les presents bases són intransferibles i, per tant, no
podran oferir-se en garantia d’obligacions, ser objecte de cessió total o parcial, compensació
o descompte, excepte la retenció o embargament.
La resolució de les sol·licituds presentades serà competència de l’Alcaldia de l’Ajuntament
del Morell, i es resoldran en un termini màxim de 35 dies des de la data de presentació de la
instància.
Article 9
Procediment
Per poder avaluar aquests criteris s’hauran d’aportar a les oficines de l´OMAC i/o seu
electrònica de l’Ajuntament del Morell la següent documentació:
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. (Instància
normalitzada)
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Article 7
Criteris Comuns d’avaluació
L’avaluació de les sol·licituds serà realitzada per una Comissió de valoració integrada per
tècnics de l’Ajuntament del Morell, els membres que formin part d’aquesta Comissió es
determinarà en la convocatòria de la subvenció. Els tècnics encarregats de la valoració de les
sol·licituds presentaran a l’Alcaldia un informe que avaluï la subvenció reunint-se amb
caràcter mensual durant el termini de la convocatòria.

L’ajuntament comprovarà d’ofici l’empadronament, i en el seu cas, pot realitzar la
comprovació de si el sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat
social. A aquests efectes, s’unirà als expedients individuals prova fefaent d’aquests extrems.
Així mateix, l’ajuntament es reserva el dret de sol·licitar tota aquella documentació
necessària per comprovar l’acreditació de les condicions i els requisits per a l’atorgament de
l’ajut.
Article 10
Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de les subvencions establertes en aquestes bases resten sotmesos a les
obligacions següents:
a) Complir amb l’objecte de la sol·licitud, en els termes aprovats, realitzant l’activitat o
adoptant el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir
en la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha de ser autoritzat expressament per
l’òrgan competent.
c) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la tresoreria general de la
seguretat social i amb la caixa de l’ajuntament del Morell, i no ser deutor per acord de
reintegrament amb aquest últim mitjançant l’oportuna declaració responsable, autoritzant a
la comprovació de la mateixa a l’administració concedent dels ajuts.
d) No estar incurs en prohibició per rebre subvencions segons allò establert a l’art. 13 de la
LGS, apartat el qual s’haurà d’acreditar mitjançant l’oportuna declaració responsable inclosa
al model normalitzat de sol·licitud dels ajuts o document independent d’aquesta signat pel
sol·licitant de l’ajut o representant legal del mateix, havent d’acreditar igualment
l’esmentada representació per qualsevol mitjà admès en dret.
Article 11
Publicitat
L’Ajuntament donarà a conèixer públicament l’existència d’aquest tipus d’ajut i també de les
condicions bàsiques per tal que els ciutadans puguin accedir-hi, mitjançant la seva publicació
al BOPT, Seu Electrònica municipal i els mitjans addicionals de publicitat.

Article 13
Pagament
El pagament de la subvenció mitjançant la targeta moneder es realitzarà un cop s’hagi
comprovat la sol·licitud i la justificació de la realització de la despesa de 40 € per part del
sol·licitant, en relació amb aquesta comprovació s’haurà d’incorporar a l’expedient:
Informe tècnic favorable de la comissió avaluadora en que es posi de manifest que la
persona sol·licitant compleix els requisits, elevant a través d’una acta la proposta de
resolució a l’alcaldia.
Informe d’Intervenció Limitada Prèvia de la despesa (Fase de Reconeixement de la
Obligació)
Aprovació de l’atorgament de la subvenció de la quantitat de 40 € corresponent al
cent per cent de la despesa efectuada i justificada prèviament amb la sol·licitud, que
es farà efectiva a la targeta moneder, mitjançant acord de l’Alcaldia.
Article 14
Causes de revocació
Són causes de revocació, d’acord amb el que preveuen els articles 99 i 100 del Decret
legislatiu 3/2002, de24 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures
financeres, i es procedirà a la revocació total o parcial de la subvenció, les següents:
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Article 12
Justificació de la subvenció

La targeta moneder disposa de validesa fins al dia 24 de desembre de l’any en curs
en el qual s’atorga la subvenció, un cop finalitzat el termini de validesa els saldos de
les targetes moneder revertiran a l’ajuntament.

L’ajuntament analitzarà la documentació presentada conjuntament amb la sol·licitud,
de forma anticipada, i concretament el justificant de despeses d’haver realitzar una
compra en un comerç o empresa del municipi del Morell per un import igual o
superior a 40 €.

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant les que ho haurien
impedit.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o no adopció del
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
c) L’ incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes que
estableix l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions; així com
l’ incompliment del que estableix els articles 14 i 15 d’aquesta Llei en relació a les actuacions
de control i comprovació.
d) Incompliment per part del beneficiari d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries
o amb la Tresoreria General de la Seguretat Social durant tot el procediment de concessió de
l’ajut, des de la seva convocatòria fins la justificació del mateix.
e) Incompliment de la Declaració Responsable de no estar immers en prohibició per rebre
ajudes públiques en els termes establerts a l’art. 13 de la LGS durant tot el procediment de
concessió de l’ajut, des de la seva convocatòria fins la justificació del mateix.
Article 15
Règim Sancionador
Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador
que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de
subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei general tributària.
L’Ajuntament del Morell iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida
i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent i les presents bases.”

SEGON.- APROVAR sotmetre a informació pública per un termini de 20 dies hàbils,
comptats a partir del dia hàbil següent al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), al tauler d’anuncis i a la seu electrònica
de l’Ajuntament del Morell, i una referència d’aquest anunci es publicarà al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya; de conformitat amb l’article 124.2 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per
ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
Document signat electrònicament
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TERCER.- APROVAR que, en el supòsit que no es presentin al·legacions dins del
termini establert, aquestes bases esdevindran definitivament aprovades sense
necessitat d’adoptar un nou acord.

