Ref. Exp.: 36/2017/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 28/12/2017, 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

ENTITAT

PROJECTE

COST
PROJECTE ANY

IMPORT
SOL·LICITAT

2017005373

ACCIÓ SOLIDÀRIA
DEL VALLÈS I
COOPERACIÓN Y
AYUDA

Maternitat i dispensari a Thiobon
(Senegal) 2on any

138.261,00 €

43.360,00 €

2017005514

ATENEU DEL MON

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

25.000,00 €

8.000,00 €

2017005512

ATENEU DEL MON

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

213.000,00 €

20.000,00 €

2017005414

ONG NUEVOS
PASOS

47.300,00 €

24.000,00 €

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

2017005658

FUNDACIÓ
BENÈFICA PRIVADA
QUETZAL

Formació per a dones per accedir
al món laboral

7.709,00 €

7.000,00 €

3. 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 van destinar a subvencionar els projectes de cooperació al desenvolupament i
2.500€ 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:
Nº REGISTRE

COST
PROJECTE
ANY

2017005373

138.261,00 €

2017005514

IMPORT
SOL·LICITAT

PUNTS

AJUT
CONCEDIT

43.360,00 €

86,21

34.782,92 €

25.000,00 €

8.000,00 €

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 €

431.270,00 € 102.360,00 €

77.500,00 €

4. Malgrat la valoració tècnica i proposta de distribució dels ajuts a projectes de
cooperació, amb posterioritat es va posa de manifest la incompatibilitat de la finalitat del
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.
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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 va atorgar els ajuts als altres projectes
presentats, d’acord amb les valoracions fetes per la comissió tècnica, deixant pendent la
quantia destinada de l’ajut Acció solidària del Vallès, amb l’objecte de fer una modificació
pressupostària que dotés una partida adient a aquest projecte i poder atorgar aquesta
última subvenció mitjançant procediment d’atorgament directe.
Un cop feta la modificació pressupostària es proposa l’atorgament directe de l’ajut a Acció
solidària del Vallès i Cooperación y ayuda per import de 34.782,92 €
La justificació final de l’ajut haurà de realitzar-se com a màxim tres mesos després de la
finalització del projecte, presentant la documentació adient, segons el formulari oficial i la
memòria justificativa, en el registre general, a l’OAC de l’ajuntament.
La memòria justificativa inclou:
-

Memòria detallada del projecte al qual s’ha atorgat la subvenció, amb detall dels
objectius i resultats obtinguts i de les activitats realitzades, incloent les desviacions
que s’hagin produït respecte la previsió inicial. (annex 3A).
La justificació econòmica, amb una relació escrita de les despeses del projecte, tant
de les corresponents a la subvenció atorgada com de la resta de despeses
derivades del projecte, classificades per partides, amb indicació del número de
justificant, l’import i la data, i d’altres ingressos, subvencions o ajudes, públiques o
privades, que hagin finançat l’ activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la
seva procedència (annex 3B).

Adjunt als formularis de memòria justificativa l’entitat haurà de presentar:
a) Factures*, rebuts, tiquets i altres documents amb valor provatori al tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa, en original o fotocòpia compulsada legalment
davant de notari i ordenats segons el quadre 2 de l’annex 3B, per valor de l’import
subvencionat per l’Ajuntament.
L’acreditació de les despeses també podrà efectuar-se mitjançant factures electròniques,
sempre que compleixin els requisits exigits per la seva acceptació en l’àmbit tributari.
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La resta de despeses del projecte executat hauran de quedar degudament reflectides al
quadre 3 de l’annex 3B i l’Ajuntament es reserva el dret a requerir les factures o altres
documents justificatius, com a mesura de control i verificació de la seva existència.
b) Documents que acreditin el tipus de canvi existent entre la moneda local i l’euro, en la
data de la transacció efectuada al país destinatari.
c) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa al projecte
subvencionat, que contingui la llegenda i anagrama de l’ajuntament. En cas d’editar
materials, cal que els textos siguin sotmesos a correcció lingüística.
d) L'informe d’un tercer avaluador (Ajuntament, ambaixada o consolat d'Espanya a la
zona, agència de cooperació, ONG acreditada,....) que acrediti la seva realització.
Si la documentació justificativa està presentada en un idioma diferent dels oficials a
Catalunya, caldrà adjuntar la corresponent traducció.
Si la documentació presentada no compleix els requisits mínims establerts, la Regidoria
de Solidaritat i Cooperació ho notificarà a l’entitat, la qual haurà d’esmenar-ho en un
termini de 45 dies hàbils. Si aquesta esmena no es produís, es procediria a la revocació
de l’ajut i a l’inici del procediment de reintegrament, fet que impediria, a més, la concessió
de noves subvencions a la següent convocatòria.
L’entitat promotora haurà de comunicar qualsevol canvi que afecti la realització del
projecte. Si aquest canvi és substancial podrà comportar l’anul·lació de la subvenció i el
requeriment de reintegrament.
Entre altres obligacions derivades d’aquestes bases i de la legislació general d’aplicació,
les entitats promotores tenen expressament les següents:
Sempre que es requereixi, l’entitat concessionària facilitarà l’accés a la informació que
l’ajuntament consideri necessària per a la comprovació de l’efectivitat de l’ajut.
a. Totes les entitats que hagin rebut subvenció municipal es comprometen a aportar
imatges per a il·lustrar la difusió pública de la destinació dels projectes.
b. Amb la presentació de la sol·licitud s’entendrà implícita l’acceptació total
d’aquestes bases, per la qual cosa l’incompliment d’algun dels seus punts podrà
considerar-se com a causa de no admissió o de revocació de l’ajut concedit.

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.
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-

-

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:

Primer.- Atorgar l’adjudicació directa de l’ajut a Acció solidària del Vallès i Cooperación y
ayuda per import de 34.782,92 €.
Segon.- Aprovar els documents comptables de disposició i obligació de despesa (DO),
amb càrrec a la partida 1300 2314 7800000, següents:
ENTITAT

PROJECTE

AJUT CONCEDIT

ACCIÓ SOLIDÀRIA DEL VALLÈS

50 % Maternitat i dispensari a Thiobon
(Senegal) 2on any

17.391,47 €

COOPERACIÓN Y AYUDA

50 % Maternitat i dispensari a Thiobon
(Senegal) 2on any

17.391,46 €

Tercer.- Comunicar aquest acord a les persones interessades i a Serveis econòmics.

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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