D'acord amb la normativa de protecció i seguretat de dades de caràcter personal i les
indicacions de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les
actes de la Junta de Govern Local publicades no incorporen dades identificades o
identificables. No obstant, podeu exercir els vostres drets a través dels procediments
específics publicats al Catàleg de Tràmits o bé fer una consulta al correu electrònic
protecciodedades@santquirzevalles.cat

Acta de Sessió de Junta de Govern Local
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:
Lloc:

25/2017/2017
Extraordinària i urgent
30/11/2017
19:15 h
19:25 h
Sala Alcaldia

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Hi assisteixen:
Albert Falgueras Cuatrecasas
Elisabeth Oliveras Jorba
Maria Domingo Soler
Francesc Fernandez Lugo
Marta Baldrich Caselles

JUNTS
JUNTS
JUNTS
JUNTS
ICV

Excusen la seva absència:
Cap
PRESIDENTA
Elisabeth Oliveras i Jorba
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant el
seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la seva
abstenció o vot negatiu.
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1. Motivació de la urgència
Motivada la urgència de la sessió, s’aprova per unanimitat.
2. Presidència. 228/2017/SQPART
Acceptació sol·licituds i distribució imports subvencions 2017
ANTECEDENTS

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va aprovar en la JGL de data 4 de juliol de 2017 les
Bases Reguladores particulars de la convocatòria de concessió d’ajuts a projectes
promoguts per les entitats culturals, juvenils, veïnals, gent gran, esportives, feminismes i
LGTBI, desenvolupament econòmic i local i esportistes locals per a l’any 2017. El període
per a la presentació de sol·licituds es va obrir una vegada publicades les bases al BOP el 5
de setembre de 2017, iniciant-se el termini el dia 6 de setembre i finalitzant el dia 4 d’octubre
de 2017.
L’objectiu de la convocatòria és la concessió d’ajuts a projectes promoguts per les entitats i
associacions culturals, juvenils, veïnals, gent gran, esportives, feminismes i LGTBI,
desenvolupament econòmic i local i esportistes locals que completin o supleixin els serveis
de competència municipal en aquests àmbits o siguin d’interès públic local per a l’any 2017.
Un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds i d’acord amb el que s’estableix
a les bases, la comissió tècnica qualificadora, en data 22 de novembre de 2017 ha redactat
l’acta sobre la distribució dels imports.
FONAMENTS DE DRET
Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes promoguts per les
entitats culturals, juvenils, veïnals, gent gran, esportives, feminismes i LGTBI,
desenvolupament econòmic local i esportistes locals de Sant Quirze del Vallès, any 2017.
Bases generals reguladores de la concessió de subvencions aprovades en sessió plenària el
26 de maig de 1999.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
DISPOSICIÓ
S’adopta el següent acord:
Primer.- Acceptar les sol·licituds presentades i aprovar els documents comptables de
disposició i obligació de despesa de cada una de les entitats i esportistes locals següents,
d’acord amb el següent detall:
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Programa de suport per a projectes esportius (C – 01 -17)

1
2
3
4
5
6
7
8



Club Handbol Sant Quirze
Sant Quirze Bàsquet Club
Unión Deportiva Les Fonts
Club Voleibol Sant Quirze
Club Escacs Sant Quirze
Club Rugby Sant Quirze
Club Atlètic Sant Joan
Club Tennis Taula Sant Quirze

9.022,74€
9.372,68€
4.286,57€
5.453,40€
1.776,00 €
3.474,16€
2.795,01€
1.854,38€

Programa de suport per a esportistes locals (C – 02 – 17)

1

Dades protegides

400,80€

2

Dades protegides

308,31€

3

Dades protegides

431,63€

4

Dades protegides

123,33€

5

Dades protegides

339,14€

6

Dades protegides

308,31€



Programa de suport per a projectes de promoció cultural (C – 03 –17)

1

Associació Amics de la Música

1.355 euros

2

Societat Coral Il·lustració Artística

2.500 euros

3

Associació cultural Els Fontins

1.200 euros
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4

Grup d’Investigació i Història de SQV

1.900 euros

5

Batuketumba

2.520 euros

6

Rialles Sant Quirze (Pastorets)

870 euros

7

Rialles Sant Quirze (Programació familiar)

3.500 euros

8

Onze al Teatre

895 euros

9

Cercle de Cultura

1.000 euros

10 Diables de Sant Quirze (Instruments)

3.240 euros

11 Colla Gegantera de Les Fonts

820 euros



Programa a projectes de foment i promoció de l’activitat veïnal ( C – 04 -17 )

1

Federació AV

2

AV Los Rosales

3

AV i Propietaris de Les Fonts


1

1.127,7€

1.500€

Programa per a projectes a gent gran (C – 06 – 17)
Aula d’Extensió Universitària
Llar de la Gent Gran de les Fonts



1.881€

Programa de suport per a projectes juvenils (C – 05 -17)
Associació Juvenil Esplai La Flama



800€

2.000€
500€

Programa de suport al Desenvolupament Econòmic i Local (C – 08 -15)
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1

Associació
Industrials

d’Empresaris

2

Sant Quirze Comerç

i

Propietaris

dels

Polígons

3.000€
3.000€

Segon.- Anul·lar les autoritzacions de despeses per aquelles partides i programes en les
quals ha quedat deserta la convocatòria següent: Feminismes i LGTBI (C-07-17).
Tercer.- Anul·lar les autoritzacions de despeses de les partides següents pels següents
imports: Programa projectes esportius (C-01-17) 1300 3410 4800000 per un import de
18.653,54 euros i Programa entitats veïnals (C-04-17) 1300 9200 4800000 per un import de
1.641,30 euros.
Quart.- Comunicar l’acord adoptat als interessats mitjançant el taulell d’anuncis.
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amoròs, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la
sessió de Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
Sant Quirze del Vallès,
CRIPTOLIB_CF_Firma sec

Vist i plau,
CRIPTOLIB_CF_Firma politic
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