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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

445/2022

Ple

Xavier Tardiu Bonet, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 31 / de març / 2022 s’adoptà l’acord següent:
20. Aprovació, si escau, de les bases per a la concessió de subvencions a
les famílies per naixement o adopció.

L’Ajuntament del Morell, amb la voluntat d’oferir una ajuda econòmica pel
naixement o adopció de fills/es, durant l’any anterior a l’aprovació de la
convocatòria de la present subvenció en concepte de despeses corrents,
relacionades amb el fet causant, obre amb l’aprovació inicial d’aquestes bases
aquesta nova línia de subvenció.
Fonaments de dret:
Aquesta subvenció es regirà pel que s’estableix en les presents bases, així com pel
que s’estableixi en les bases d'execució del pressupost de l’Ajuntament del Morell;
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals; en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions; en el Reglament General de la Llei de Subvencions aprovat per Reial
decret 886/2006, de 21 de juliol; en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques; en el Reial decret 130/2019,
de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la
publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.
BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES FAMÍLIES PEL
NAIXEMENT O ADOPCIÓ DE FILLS/ES
PRIMERA.- Finalitat.
La finalitat d’aquesta subvenció és oferir un suport econòmic a les famílies del
Morell en motiu del naixement i/o adopció de fills i filles.
SEGONA.- Objecte.
Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per
a la concessió de subvencions per a les famílies del Morell pel naixement o adopció
de fills/es.
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Antecedents de fet:

TERCERA.- Persones beneficiàries.
Les persones beneficiàries seran el pare o la mare, qui exerceixen la pàtria potestat
de la persona menor, o el tutor/a legal del fill o filla nascut o adoptat.
QUARTA.- Criteris d’atorgament.
 Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter
voluntari i eventual, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en
anys posteriors i no es poden al·legar com a precedents, així com tenen
caràcter no devolutiu.
 El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes
bases serà de concessió directa, en base a l’ordre en el registre d’entada de
les sol·licituds.
 La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts
en la normativa general aplicable en matèria de subvencions.

SISENA.- Quantia de la subvenció i justificació.
La quantia de la subvenció serà de 150€ per naixement o adopció de cada fill/a
mitjançant transferència bancària al compte facilitat pel beneficiari/a.
Aquesta subvenció solament es podrà destinar a despeses corrents derivades del
naixement o adopció de cada fill/a.
En relació a la justificació caldrà presentar a l’Ajuntament tres mesos després de
l’atorgament de la mateixa:
 Tiquets o factures juntament amb el comprovant de pagament bancari de la
despesa corrent realitzada a nom del pare o la mare, de qui n’exerceixen la
pàtria potestat de la persona menor, o el tutor/a legal del fill o filla nascut o
adoptat, les factures i/o tiquets podran ser de l’any anterior i/o de l’any en
curs.
SETENA.- Sol·licituds.
 La sol·licitud, mitjançant instància general i documentació serà lliurada a la
seu electrònica de de l'Ajuntament del Morell, en qualsevol de les formes
previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions públiques.



Es podrà sol·licitar la subvenció des de la publicació de l’aprovació definitiva
i publicació íntegra al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes
Públiques i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a comptar 20 dies
hàbils a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona.
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CINQUENA.- Condicions i requisits.
 En tots els casos les persones beneficiàries hauran de trobar-se al
corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, amb la Tresoreria
General de la Seguretat Social i amb Hisenda.
 Cal que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat/da al Morell.
 Cal que el fill/a hagi nascut o hagi estat adoptat durant l’any anterior a la
convocatòria.
 En cas d’incompliment per part dels perceptors/es de qualsevol de les
obligacions previstes en aquestes bases, l’Ajuntament podrà procedir, previ
tràmit d’audiència, a l’anul·lació o revocació total o parcial de la subvenció,
amb l’obligació inherent de les persones beneficiàries de retornar les
quantitats percebudes.




Per sol·licitar la subvenció caldrà presentar, a més, la documentació
següent:
o DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
o Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies
previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, que impossibiliten obtenir
la condició de persona beneficiària de la subvenció.
o Còpia del llibre de família o còpia de la resolució judicial en els casos
d’adopció o certificat partida naixement.
o Còpia del número de compte corrent on s’ha de fer la transferència.
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases
reguladores de la subvenció.
L’Ajuntament comprovarà d’ofici l’empadronament i la situació d’estar al
corrent de les obligacions tributàries municipals, amb la Tresoreria General
de la Seguretat Social i amb Hisenda i amb el propi Ajuntament, prèvia
autorització de les persones que formen part del nucli de convivència.

VUITENA.- Forma i termini de l’atorgament a les persones beneficiàries.
 Les sol·licituds presentades seran avaluades per la Regidoria de Benestar
Social, i després es realitzarà informe per part de la Comissió Avaluadora
formada per l’Alcalde/ssa, predient, la Regidor/a de Benestar Social i la
directora del Centre de Dia i responsable de l’àrea de Benestar Social, com a
secretària. L’acta de la Comissió serà traspassada a Intervenció municipal,
qui emetrà un informe previ a la resolució de la subvenció.
 L’atorgament de la subvenció es realitzarà mitjançant acord de l’òrgan
competent.
 El termini màxim de resolució de l’atorgament serà de tres mesos des de la
presentació de la sol·licitud.
 Les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu,
recurs de reposició en el termini d’un mes davant l’òrgan que ha dictat
l’acta, o bé recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós
administratiu de Tarragona en el termini de 2 mesos contra la resolució de
l’ajut des de la recepció de la seva notificació.
 No es podran atorgar subvencions per una quantia superior al crèdit
disponible.
NOVENA.- Pagament de l’ajut atorgat.
El pagament de l'import dels ajuts resta condicionat al fet que les persones
beneficiàries hagin acreditat tota la documentació necessària per a rebre la
subvenció.
DESENA.- Compatibilitat.
Sense perjudici del que pugui establir-se per altres administracions públiques, l’ajut
tindrà la condició de compatible amb les que puguin lliurar altres organismes.
ONZENA.- 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 iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i
abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent i les presents bases.
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DOTZENA.- Publicitat i convocatòria.
Les presents bases es publicaran al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i
Ajudes Públiques, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, així com en la
seu electrònica de l'Ajuntament del Morell.
Així mateix, es donarà publicitat de la convocatòria en el Tauler d'Anuncis de la seu
electrònica d'aquest Ajuntament i pels canals habituals de publicitat habilitats per
l’Ajuntament del Morell.
TRETZENA.- Protecció de dades de caràcter personal.
D'acord amb el que estableix el Reglament UE 2016/676 del Parlament i del Consell
de 27 d’abril de 2016 i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que totes les dades
personals facilitades en aquesta sol·licitud seran tractades sota la responsabilitat de
l'Ajuntament del Morell, amb la finalitat de gestionar la subvenció a les famílies en
motiu del naixement o adopció de fills/es. Les dades personals facilitades en la
sol·licitud, seran tractades en el fitxer denominat “Subvenció a les famílies en motiu
del naixement o adopció de fills/es” amb la única finalitat de gestionar la present
sol·licitud.
Tenint la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició,
limitació i portabilitat de les dades de conformitat amb allò disposat al respecte a la
legislació aplicable. Així com ficar-se en contacte amb el delegat de protecció de
dades d’aquesta entitat en dpd@elmorell.cat. Així com presentar una reclamació
davant de l’autoritat catalana de protecció de dades (APDCAT.gencat.cat) si hi
considera.

CATORZENA.- Dret supletori.
En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, serà
d'aplicació el que es disposa a l’articulat bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei de subvencions, als articles 239
al 241 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, als articles 118 a 129 del Decret
179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
de Catalunya i la resta de normativa vigent aplicable.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió de
subvencions a les famílies pel naixement o adopcions de fills/es, durant l’any
anterior a la convocatòria de la subvenció, per a cobrir despeses corrents,
relacionades amb el fet causant.
SEGON.- Exposar-les al públic pel termini de 20 dies en la forma establerta a
l’article 124.2 del ROAS. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagi
presentat cap al·-legació, les bases esdevindran definitives sense necessitat de cap
nou tràmit.
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Els titulars de les dades personals, en presentar la sol·licitud de subvenció,
manifesten que han estat informats expressament pel tractament d'aquelles dades
personals amb les finalitats expressades, essent la gestió de la subvenció la base
legitimadora d’aquest tractament.

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.
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