Procediment Genèric Participació
160/2018/SQPART

ANUNCI

A

Que la sessió Ordinària de Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 20 de
novembre de 2018, va adoptar l’acord que literalment es transcriu a continuació:

https://bop.diba.cat

“ANTECEDENTS

Pàg. 1-3

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va aprovar en la JGL, en sessió extraordinària i
urgent de data 10 de juliol de 2018 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 2018. El període per a la presentació de
sol·licituds es va obrir una vegada publicades les bases al BOPB el 22 de juliol de
2018, iniciant-se el termini el dia 23 de juliol i finalitzant el dia 22 d’agost de 2018.

CVE 2018045474

Donat que el termini de presentació de sol·licituds coincideix, en gran part, amb dates
de períodes in operatius per la majoria d’entitats (ja que és el mes d’agost), es
considera oportú ampliar el termini 15 dies hàbils més a comptar a partir del dia 22
d’agost per tal de facilitar a les entitats la participació a la convocatòria fins al dia 12 de
setembre de 2018 (inclòs aquest dia).

Data 18-12-2018

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 2018.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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 d’octubre de 2018
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
2018.
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

Aquest document és una còpia impresa del document electrònic amb referència 11774751677261714655 , ha estat generat amb
l’aplicació informàtica BUROWEB i signat electrònicament.

B

S’adopta l’acord següent:
Propu_Inicio

1

Primer.- Atorgar les subvencions a les entitats en el marc de les Bases Reguladores
Particulars de la Convocatòria d’ajuts i subvencions per a Projectes Promoguts per les
entitats, associacions i esportistes locals per a l’any 2018.

Sant Quirze Bàsquet Club

9894,22 euros

3

Unión Deportiva Les Fonts

4401,52 euros

4

Club Voleibol Sant Quirze

6974,00 euros

5

Club Escacs Sant Quirze

2145,49 euros

6

Club Rugby Sant Quirze

3388,15 euros

7

Club Atlètic Sant Joan

3117,92 euros

8

Club Tennis Taula Sant Quirze

2000,00 euros

9

Futbol Club Sant Quirze

10

Club Petanca Sant Quirze

3646,10 euros

11

Club Patinatge Sant Quirze

4033,02 euros

12

C.C. Sant Quirze

No acceptada

•

16865,13 euros

Programa de suport per a Esportistes Locals (C – 02 – 18)

1

Sol·licitud 2018008943 - DNI 635G

322,72 euros

2

Sol·licitud 2018008709 - DNI 484A

223,42 euros

3

Sol·licitud 2018008944 - DNI 560F

347,55 euros

4

Sol·licitud 2018009279 - DNI 449S

99,31 euros

5

Sol·licitud 2018009255 - DNI 438V

273,07 euros

6

Sol·licitud 2018008118 - DNI 377T

223,42 euros

7

Sol·licitud 2018009009 - DNI 664R

322,72 euros

8

Sol·licitud 2018009274 - DNI 146V

99,31 euros

•

Programa de suport per a Projectes de Promoció Cultural (C – 03 –18)

1

Associació Amics de la Música

2771,04 euros

2

Associació Cultural els Fontins

1400 euros

3

Associació Onze al Teatre

1216 euros

4

Diables de Sant Quirze

2083,76 euros
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Pàg. 2-3

9122,93 euros

CVE 2018045474

Club Handbol Sant Quirze

Data 18-12-2018

1

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Programa de suport per a Projectes Esportius (C – 01 -18)

B

•

A

Segon.- Aprovar els documents comptables de disposició i obligació de despesa (DO)
de cada una de les entitats i esportistes locals següents, d’acord amb el següent detall:

Associació Colla Gegantera de Les Fonts

6

Espai d’Arts Escèniques de Sant Quirze del Vallès

7

Bella Quirze Band

8

Associació Som qui Som Teatre

1112,80 euros
700 euros
0 euros
400 euros

A

5

Associació de Propietaris i Veïns de Les Fonts

2

Federació d’Associacions de Veïns (FAV)
Programa de suport per a Projectes Juvenils (C – 05 -18)
Associació Juvenil La Caverna del Joc
•

1.000 euros

Programa per a Projectes per a Gent Gran (C – 06 – 18)

1

Casal d’Avis de Sant Quirze del Vallès

2.000 euros

2

Aula d’Extensió Universitària de Sant Quirze del Vallès

500 euros

3

Llar de la Gent Gran de les Fonts

750 euros

Tercer.- Anul·lar les autoritzacions de despeses (A) per aquelles partides i programes
en les quals ha quedat deserta la convocatòria.
Quart.- Anul·lar les autoritzacions de despeses de les partides següents pels següents
imports: Programa de suport per a projectes de promoció cultural (C-03-18) 1300 3340
4800000 per un import de 116,40 euros, Programa per a projectes per a Gent Gran (C06-18) 1300 2311 480000 per un import de 1.250 euros i Programa per a projectes de
foment i promoció de l’activitat veïnal (C-04-18) 1300 9240 4800000 per un import de
304,38 euros.
Cinquè.- Comunicar l’acord adoptat als interessats mitjançant el taulell d’anuncis.
L'acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu, interposat davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos.
Potestativament, es pot interposar recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat
l'acte, si exerceix una competència pròpia, o davant de l'òrgan titular de la
competència, si qui el dicta l'exerceix per delegació, en el termini d'un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.”

CVE 2018045474

1

645,62 euros

Data 18-12-2018

•

2.500 euros

Pàg. 3-3

1
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Programa suport a Projectes de Promoció de l’Activitat Veïnal (C – 04 -18)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

•

L'alcaldessa

Elisabeth Oliveras i Jorba
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Sant Quirze del Vallès, 3 / desembre / 2018

