Ref. Exp.: 4/2018/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 12/09/2018, va
adoptar l’acord que literalment transcriu a continuació:

ANTECEDENTS
Atès que les Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de
cooperació al desenvolupament preveuen una partida específica destinada a l’atenció
d’emergències
que
es
puguin
produir
al
llarg
de
l’any.
Atès que aquest any 2018 disposem de 11.000 euros al pressupost i que per acord de
Junta de Govern Local del passat dia 8 de maig de 2018, es va aprovar el document
comptable d’autorització de despesa per la totalitat de l’import pressupostat.
D’acord amb l’acta de la sessió de data 30 de maig de 2018 , en què la Mesa de
Solidaritat i Cooperació va acordar proposar a la corporació destinar 5.500 euros d’aquest
fons d’emergències a donar suport als refugiats Rohinya de Myanmar.
Vistes les diferents opcions, des de la regidoria de Cooperació es proposa destinar els
fons a ACNUR, ja que té oberta una campanya d’ajuda urgent a la seva pàgina web:
https://eacnur.org/es/bangladesh-ayuda-urgente-para-los-rohingyas
Vist l’informe tècnic de 31 de maig de 2018.

FONAMENTS DE DRET



Reglament d’organització i funcionament de la Mesa de Solidaritat i Cooperació de
Sant Quirze del Vallès, aprovat en sessió de Ple del 25 de gener de 2012.
Llei 38/2003, 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 fa al procediment per a la concessió de subvencions
públiques.
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Reglament de desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 juliol i Llei
38/2003, general de subvencions.
Articles 62, 63 i 64 del decret 2/2003, 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
Ordenança general de subvencions aprovada en sessió ordinària del de Ple del dia
30 de novembre de 2017.
Llei 39/2015 del procediment administratiu comú i la 40/2015 de règim jurídic de
les administracions públiques.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Bases particulars reguladores per a la concessió de subvencions a projectes
d’emergències aprovades en sessió de Junta de Govern Local de 8 de novembre
de 2016.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer.- Aprovar la concessió de la subvenció d’emergència a ACNUR per la seva
campanya “Bangladesh: ajuda urgent per als Rohingya”, per tal de donar suport al seu
projecte: https://eacnur.org/es/bangladesh-ayuda-urgente-para-los-rohingyas, i per import
de 5.500 €.
Segon.- Aprovar el document comptable de disposició i obligació de despesa (DO), amb
càrrec a la partida 1300 2314 4800001 , del projecte d’emergència:

ENTITAT

PROJECTE

IMPORT FINAL CONCEDIT

ACNUR

Ajut d’emergència a ACNUR per la
seva campanya “Bangladesh: ajuda
urgent per als rohingya”

5.500 €

Tercer.- Informar del present acord a la Mesa de Solidaritat 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.
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Vist i plau,
La secretaria,

L'alcaldessa

Helena Muñoz Amorós

Elisabeth Oliveras i Jorba
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