PROPOSTA D’ACORD QUE S’ELEVA A JUNTA DE GOVERN LOCAL
Expedient:
Procediment Genèric Serveis Personals
Referència:
SQPER2016/000010
Emplaçament:
Assumpte:
Aprovació d'assignació i distribució d'ajuts a projectes de cooperació al
desenvolupament i a activitats solidàries promogudes per les ONG i entitats solidàries de
Sant Quirze del Vallès, 2016
Data Proposta: 5 d'octubre de 2016
Proponent:
Cooperació

ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local en sessió de data 22 de març de 2016, va aprovar les Bases
particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al
desenvolupament i a activitats solidàries promogudes per les ONG i entitats solidàries
de Sant Quirze del Vallès, bases que defineixen el conjunt de condicions i el
procediment a seguir per la sol·licitud, admissió, avaluació, concessió, pagament i
justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament per a projectes de cooperació al
desenvolupament i activitats solidàries.
2. Atès que el termini per presentar les sol·licituds de subvenció va finalitzar el passat dia
30 d’abril de 2016 i vistes les sol·licituds presentades al registre general,
corresponents amb el següent detall:
REGISTRE

DATA

ENTITAT

PROJECTE

COST
PROJECTE
ANY

IMPORT
SOL·LICITAT

ACCIÓ SOLIDÀRIA DEL
Maternitat i dispensari a Thiobon
VALLÈS I COOPERACIÓN
(Senegal)
Y AYUDA

52.428,00 €

36.428,00 €

2016005655/ 26/04/2016 i
ATENEU DEL MON
2016006543 17/05/2016

Millora i foment de l'accés a la salut
sexual i reproductiva de les dones
palestines de Cisjordània

24.300,00 €

6.000,00 €

2016005658

26/04/2016

ATENEU DEL MON

Programa de millora de l'hàbitat i
reconstrucció
antisísmica
a
Bhimphedi (Nepal)

213.000,00 €

20.000,00 €

2016005858

29/04/2016

ONG NUEVOS PASOS

Programa integral d'atenció diürna a
Santa Cruz de la Sierra (Bolívia)

50.414,00 €

25.207,00 €

Construcció de cuina per la clínica
2016005875/ 29/04/2016 i FUNDACIÓ
BENÈFICA
del Carmen, de San Juan la Laguna
2016006462 12/05/2016
PRIVADA QUETZAL
(Guatemala)

22.400,00 €

10.000,00 €

6.000,00 €

3.200,00 €

2016005674

26/04/2016

2016005657/ 26/04/2016 i
ATENEU DEL MÓN
2016006542 17/05/2016

PACSQ-00e
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3. Vistes les actes de la comissió tècnica, constituïda el 23 de maig i la proposta de
puntuació i distribució d’ajuts a projectes de cooperació i a activitats solidàries,
realitzada d’acord amb els criteris establerts a les Bases particulars.
4. D’acord amb l’informe emès per la cap d'Atenció i Comunicació Ciutadana, de data 27
de setembre de 2016.

FONAMENTS DE DRET
-

-

-

-

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 a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació
al desenvolupament i a activitats solidàries, promogudes per les ONG i entitats
solidàries de Sant Quirze del Vallès, aprovades en sessió de Junta de Govern
Local, de data 22 de març de 2016.
Articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

DISPOSICIÓ
L'alcaldessa, proposa a Junta de Govern Local que adopti l’acord següent:
Primer .- Acceptar les següents sol·licituds presentades i aprovar els documents
comptables de disposició i obligació de despesa (DO), amb càrrec a la partida 1300 2314
4800000, per a la concessió de subvencions, d’acord amb el següent detall:
REGISTRE

2016005674
2016005655/
2016006543
2016005658

2016005858
2016005657/
2016006542
TOTAL

ENTITAT

PROJECTE

ACCIÓ SOLIDÀRIA DEL
Maternitat i dispensari a Thiobon
VALLÈS I COOPERACIÓN
(Senegal)
Y AYUDA
Millora i foment de l'accés a la
ATENEU DEL MON
salut sexual i reproductiva de les
dones palestines de Cisjordània
Programa de millora de l'hàbitat i
ATENEU DEL MON
reconstrucció
antisísmica
a
Bhimphedi (Nepal)
Programa
integral
d'atenció
ONG NUEVOS PASOS
diürna a Santa Cruz de la Sierra
(Bolívia)
ATENEU DEL MÓN

Activitats de sensibilització 2016

PUNTS

IMPORT
FINAL
CONCEDIT

73,31

30.564,24 €

74,65

5.114,59 €

73,50

16.818,63 €

68,76

20.002,54 €

14

2.500,00 €
75.000,00 €
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Segon .- Desestimar la sol·licitud de la Fundació Benèfica Privada Quetzal, amb
registre d’entrada número 2016005875, d’acord amb les valoracions de la comissió
tècnica.
Tercer .-

Comunicar aquesta resolució als serveis d’Intervenció i Tresoreria.

Quart .-

Notificar el present acord a les persones interessades.

Sant Quirze del Vallès, 5 d'octubre de 2016.
L'alcaldessa,

Elisabeth Oliveras i Jorba
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