Ref. Exp.: 13/2017/SQCOOP
Certificat d’acord de Junta de Govern Local
HELENA MUÑOZ AMORÓS, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
CERTIFICO
Que la sessió Ordinària de Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 14/11/2017, va
adoptar l’acord que literalment transcriu a continuació:

ANTECEDENTS
1.
La Junta de Govern Local en sessió de data 7 de març de 2017, 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.
El termini per presentar les sol·licituds de subvenció va finalitzar el passat dia 30
d’abril de 2017. Dins d’aquest termini, es van presentar al registre general les sol·licituds
que es relacionen a continuació:

REGISTRE

2017005373

PROJECTE

COST
PROJECTE
ANY

DATA

ENTITAT

26/04/2017

ACCIÓ
SOLIDÀRIA
DEL
VALLÈS
I Maternitat i dispensari a Thiobon
138.261,00 €
COOPERACIÓN
Y (Senegal) 2on any
AYUDA

2017005514

27/04/2017

ATENEU DEL MON

Formació de cuidadores en salut
i equipament bàsic per atendre
25.000,00 €
necessitats assistencials de la
gent gran a Tecoluca

2017005512

27/04/2017

ATENEU DEL MON

Programa de millora de l'hàbitat i
reconstrucció
antisísmica
a 213.000,00 €
Bhimphedi (Nepal)2on any

2017005414

26/04/2017

ONG
PASOS

NUEVOS

Programa
integral
d'atenció 47.300,00 €
diürna a Santa Cruz de la Sierra
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IMPORT
SOL·LICITAT

43.360,00 €

8.000,00 €

20.000,00 €

24.000,00 €
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(Bolívia)2on any

2017005658

28/04/2017

FUNDACIÓ
Formació per a dones
BENÈFICA PRIVADA
accedir
al món laboral
QUETZAL

per

7.709,00 €

7.000,00 €

Vistes les actes de la comissió tècnica, constituïda el 1 de juny de 2017, i la proposta de
puntuació i distribució d’ajuts a projectes de cooperació i a activitats solidàries, realitzada
en sessió de la comissió el dia 12 de juliol de 2017, d’acord amb els criteris establerts a
les Bases particulars.
La partida 1300 2314 4800000 del pressupost per a l’exercici 2017, l’import total destinat
als ajuts a projectes de Cooperació al desenvolupament promoguts per ONG i entitats
solidàries de Sant Quirze del Vallès en aquesta convocatòria és de 80.000 €, dels quals
77.500€ es destinaran a subvencionar els projectes de cooperació al desenvolupament i
2.500€ es destinaran a subvencionar les activitats solidàries del municipi.
La proposta de distribució i assignació de recursos realitzada per la comissió tècnica i
admesa per la Mesa de Solidaritat i Cooperació, és la següent:
PER AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT:
Nº REGISTRE

COST
PROJECTE
ANY

2017005373

IMPORT
SOL·LICITAT

PUNTS

AJUT
CONCEDIT

138.261,00 € 43.360,00 €

86,21

34.782,92 €

2017005514

25.000,00 €

83,50

6.200,51 €

2017005512

213.000,00 € 20.000,00 €

88,50

16.501,28 €

2017005414

47.300,00 €

24.000,00 €

73,42

16.182,34 €

2017005658

7.709,00 €

7.000,00 €

60,75

3.832,94 €

8.000,00 €

431.270,00 € 102.360,00 €

77.500,00 €

PER A PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ:
Nº REGISTRE

COST
PROJECTE
ANY

IMPORT
SOL·LICITAT

PUNTS

AJUT
CONCEDIT

2017005510

6.000 €

3.000 €

15

2.500 €
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4. Malgrat la valoració tècnica i proposta de distribució dels ajuts a projectes de
cooperació, amb posterioritat s’ha posat de manifest la incompatibilitat de la finalitat dels
projecte presentat per Acció solidària del Vallès amb l’adequació de la partida
pressupostària que dona finançament a aquest procés de concurrència competitiva instat
per l’Ajuntament. Aquesta incompatibilitat està motivada per la classificació econòmica de
la partida 4800000, que té com a denominació Transferències corrents a famílies i entitats
sense ànim de lucre i com a finalitat l’atenció de despeses de caràcter corrent
relacionades amb atencions benèfiques i assistencials de caràcter social, fet que no
compleix la finalitat del projecte presentat per l’entitat Acció solidària del Vallès, consistent
en la construcció d’una maternitat i dispensari a Thiobon.
No obstant això, és d’interès general poder donar finançament públic a aquest projecte de
caràcter plurianual, atès que ja ha obtingut finançament en convocatòries d’exercicis
anteriors i la manca de finançament pot provocar el malbaratament dels recursos emprats
en aquest projecte, ja sigui pel deteriorament de les unitats construïdes o per la
impossibilitat de l’entitat de continuar la realització d’aquest projecte sense els recurs
públics que han sol·licitat. Per tant, amb la voluntat de buscar una solució, es proposa
atorgar les als projectes presentats, d’acord amb les valoracions fetes per la comissió
tècnica, deixant pendent la quantia destinada a aquesta entitat, amb l’objecte de fer una
modificació pressupostària que doti una partida adient a aquest projecte i poder atorgar
aquesta última subvenció mitjançant procediment d’atorgament directe.

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 7 de març de 2017.
- 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
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Atorgar els ajuts a projectes de Cooperació al desenvolupament promoguts per
ONG segons la següent relació:
Nº
REGISTRE

COST
PROJECTE
ANY

ENTITAT

IMPORT
SOL·LICITAT

PUNTS

AJUT
CONCEDIT

2017005514 ATENEU DEL MON

25.000,00 €

8.000,00 €

83,50

6.200,51 €

2017005512 ATENEU DEL MON

213.000,00 €

20.000,00 €

88,50

16.501,28 €

47.300,00 €

24.000,00 €

73,42

16.182,34 €

7.709,00 €

7.000,00 €

60,75

3.832,94 €

293.009 €

59.000,00 €

2017005414 ONG NUEVOS PASOS
2017005658

FUNDACIÓ
BENÈFICA
PRIVADA QUETZAL

42.717,07 €

Segon.- Atorgar els ajuts per activitats solidàries al municipi, segons la següent relació:
Nº REGISTRE

ENTITAT

COST
PROJECTE
ANY

IMPORT
SOL·LICITAT

PUNTS

AJUT
CONCEDIT

2017005510

ATENEU DEL
MON

6.000 €

3.000 €

15

2.500 €

Tercer.- Aprovar els documents comptables de disposició i obligació de despesa (DO),
amb càrrec a la partida 1300 2314 4800000, següents:
ENTITAT

PROJECTE

AJUT CONCEDIT

ATENEU DEL MON

Formació de cuidadores en salut i
equipament bàsic per atendre necessitats
assistencials de la gent gran a Tecoluca

6.200,51 €

ATENEU DEL MON

Programa de millora de l'hàbitat i
reconstrucció antisísmica a Bhimphedi
(Nepal) 2on any

16.501,28 €

ONG NUEVOS PASOS

Programa integral d'atenció diürna a Santa
Cruz de la Sierra (Bolívia)2on any

16.182,34 €

4/5

FUNDACIÓ
QUETZAL

BENÈFICA

PRIVADA Formació per a dones per accedir al món
laboral

ATENEU DEL MON

Ajut per a activitats solidàries al municipi

3.832,94 €
2.500,00 €

Sant Quirze del Vallès, a 15/11/2017
I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del
RD 2562/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra.
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,
La secretaria,

L'alcaldessa

Helena Muñoz Amorós

Elisabeth Oliveras i Jorba
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