PROPOSTA D’ACORD QUE S’ELEVA A JUNTA DE GOVERN LOCAL
Expedient:
Referència:
Emplaçament:
Assumpte:
Data Proposta:
Proponent:

Procediment Genèric Serveis Personals
SQPER2016/000010
Fons reservats Haití 2016
1 de desembre de 2016
Drets Socials

ANTECEDENTS DE FET
1.Atès que les Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de
cooperació al desenvolupament preveuen una partida específica destinada a l’atenció
d’emergències que es puguin produir al llarg de l’any.
2. Atès que aquest any 2016 disposem de 6.100 euros al pressupost.
3. D’acord amb l’acta de la sessió de data 2 de novembre de 2016, en què la Mesa de
Solidaritat i Cooperació va acordar proposar a la corporació destinar 6.100 euros d’aquest
fons d’emergències a l’Ateneu del Món per la crisi provocada després del pas de l’huracà
Mathew.
4. Vista la documentació aportada per l’Ateneu del Món el 15 de novembre de 2016, amb
registre d’entrada 2016013864.
5. D’acord amb la proposta tècnica, de data 1 de desembre de 2016.
FONAMENTS DE DRET

PACSQ-00e

-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament de
desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 juliol, i la resta de
disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al
procediment per a la concessió de subvencions públiques.

-

Bases generals reguladores per a la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aprovades pel Ple de l’Ajuntament en
data 16 de febrer de 1999 (BOP 22/06/99 i DOGC 29/06/99).

-

Bases particulars reguladores per la concessió d’ajuts a projectes de
cooperació al desenvolupament i per campanyes de sensibilització promoguts
per les ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès, aprovades en
sessió de Junta de Govern Local.

-

Llei 39/2015 del procediment administratiu comú i la 40/2015 de règim jurídic
de les administracions públiques.
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DISPOSICIÓ
L'alcaldessa, proposa a Junta de Govern Local que adopti l’acord següent:
Primer.- Aprovar la concessió de la subvenció d’emergència pel Haití, a favor de l’Ateneu
del Món, per import de 6.100 €.
Segon.- Aprovar el document comptable de disposició i obligació de despesa (DO), amb
càrrec a la partida 1300 2314 4800000 , del projecte d’emergència:
ENTITAT
ATENEU DEL MÓN

PROJECTE

IMPORT FINAL CONCEDIT

Emergència Haití

6.100 €

Tercer.- Comunicar aquesta resolució a les persones interessades.
Sant Quirze del Vallès, 1 de desembre de 2016.
L'alcaldessa,

Elisabeth Oliveras i Jorba
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