BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS DESTINATS AL FUNCIONAMENT
D’ESTABLIMENTS I SERVEIS DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR, DE
TITULARITAT MUNICIPAL, DE LA COMARCA DEL TARRAGONÈS PER A
L’ANY 2017.
1r. OBJECTE. Podran ser objecte de subvencions aquells centres de la comarca del
Tarragonès, de dependència municipal, que sota el nom de centres, establiments o serveis de
planificació, orientació o prevenció familiar atenguin funcions específiques d'assistència
tècnica i psicològica a la família.
El Consell Comarcal podrà subvencionar un percentatge dels costos de funcionament del
servei, amb el límit de la consignació pressupostària destinada a aquesta finalitat, i com a
màxim la quantitat de 9.642,27 €.
2n. REQUISITS DELS BENEFICIARIS. Podran ser beneficiaris els ajuntaments i/o entitats,
dependents dels ajuntaments de la comarca del Tarragonès, que compleixin l'Ordre de 4 de
febrer de 1987 del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya,
així com els objectius i les intervencions que, en relació amb els serveis d'orientació i
planificació familiar, estableix el Pla de Salut de Catalunya.
3r. FORMA D’ACREDITACIÓ. Serà necessària la presentació de sol·licitud signada pel
representant legal de l'ajuntament o institució, o per la persona que tingui poders suficients,
i acompanyada dels següents documents:
1. Còpia certificada de l'acord del Ple de la corporació o de l'organisme adient de
l'entitat dependent de l'Ajuntament, autoritzant la petició de la subvenció.
2. Memòria de funcionament del centre, establiment o servei per al qual es demana la
subvenció, detallant les activitats realitzades durant l’any 2017, amb el detall
especificat en el punt 2. Activitats, de la clàusula addicional vint-i tresena al
conveni de serveis subscrit en data 20 de desembre de 1995 entre el Servei Català
de la Salut (CatSalut) i el Consell Comarcal del Tarragonès per la qual es fixen les
prestacions i el sistema de pagament de l’activitat prevista en el Programa d’Atenció
a la Salut Sexual i Reproductiva pel període 1 de gener al 31 de desembre de 2017.
3. Pressupost de finançament del centre, detallat per partides, i aprovat per
l'ajuntament o per l'organisme adient de l'entitat, referent a l'exercici de 2017.
4. Certificació acreditativa que l'entitat beneficiària atén els usuaris de la comarca del
Tarragonès, independentment del seu lloc de residència, i les dones que hi deriva la
Casa d'Acollida de Dones Maltractades.
4t. TERMINI DE PRESENTACIÓ. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 30 dies
naturals a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquestes Bases al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona.
5è. CRITERIS I FORMA DE L'ATORGAMENT. L'atorgament d'ajut es farà per Decret de
Presidència, prèvia proposta de la Comissió Informativa de Benestar Social i Família, que per
formular-la s’atindrà als següents criteris:
1. En cap cas l’import de l’ajut no excedirà el 50% del cost de funcionament de
l’establiment o servei.
2. L’activitat s’ha de realitzar d’acord amb els mitjans disponibles durant l’any 2017.
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6è. PAGAMENT DE L'AJUT I JUSTIFICACIÓ. Una vegada s’hagi comunicat als beneficiaris
l’atorgament de l’ajut, en el termini de 15 dies hauran d’aportar certificació d’acord
d’acceptació de l’ajut del mateix òrgan que autoritza la petició i acompanyant-la amb següent
documentació:
1. Còpia autenticada dels documents justificatius de l’ajut demanat: despeses de
personal (nòmines, quotes de Seguretat Social Empresarial) i despeses normals de
funcionament (justificants, rebuts, factures). Queden excloses les despeses de
manteniment dels locals, aigua, llum, gas, telèfon, etc., obres de reforma, mobiliari
i equipaments.
2. Certificació d’intervenció i/o secretaria d’haver satisfet les despeses a què es
refereixen els justificants aportats.
7è. CONTROL DE L’APLICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. Els beneficiaris hauran de permetre
que els agents que el Consell determini facin les comprovacions, pels mitjans que considerin
oportuns, que les quantitats atorgades s’apliquin a l’activitat subvencionada, i si s’impedeix
aquesta comprovació el beneficiari haurà de reintegrar les quantitats percebudes i haurà de
fer front a les responsabilitats que s’escaiguin.
8è. REVOCACIÓ DE LES SUBVENCIONS. Es podrà revocar la subvenció atorgada per les
següents causes:
1. Per l’incompliment de les condicions establertes en aquestes Bases, la qual cosa
comportarà l’obligació del beneficiari de reintegrar les quantitats rebudes.
2. Per motius d’oportunitat o de canvi de criteri per part del Consell, cosa que pot
comportar el deure d’indemnitzar, si escau, pels danys i perjudicis causats al
beneficiari.
9è.- REVISIÓ I MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. Les subvencions atorgades es
podran revisar i, si és el cas, modificar, en els següents casos:
1. Si el beneficiari després de l’atorgament de la subvenció rep subvenció o ajut de
qualsevol organisme per la mateixa activitat, en quantia superior al 50% del seu
cost.
2. Si es produeix una alteració substancial de les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció, degudament justificada.
3. En el cas que l’import justificat sigui inferior al que correspongui a la subvenció
atorgada, l’import d’aquesta es rebaixarà de manera proporcional i, en aquest cas,
si ja s’ha percebut l’import de la subvenció, s’haurà de reintegrar l’excés que
correspongui.
10è.- RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓ. El beneficiari pot renunciar a la subvenció després
d’acceptada, amb pèrdua del dret a exigir-la. Si la renúncia és posterior al cobrament de la
subvenció, o de part d’aquesta, haurà de reintegrar les quantitats percebudes.
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