Ref. Exp.: 6/2019/SQCOOP
Certificat d’acord de Junta de Govern Local
PERE GALLEGO CAÑIZARES, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès,
CERTIFICO
Que la sessió Ordinària de Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 28/01/2020, va
adoptar l’acord que literalment transcriu a continuació:

ANTECEDENTS
Atès que les Bases 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 2019 disposem de 11.000 euros al pressupost i que per acord de
Junta de Govern Local del 9 d’abril de 2019 es va aprovar el document comptable
d’autorització de despesa per la totalitat de l’import pressupostat.
En data 30 de juliol de 2019, en sessió ordinària la Junta de Govern Local va aprovar
l’atorgament d’una ajuda de 5.750,54 € al projecte d’Ajuda d’emergència alimentària per a
150 famílies del medi rural de Moçambic, presentat per l’ONG Ateneu del Món a la Mesa
de Solidaritat i Cooperació en la sessió del 26 de juny de 2019, on va ser acceptat per tots
els assistents.
En data 18 de setembre de 2019, en sessió ordinària de la Mesa de Solidaritat i
Cooperació, l’Ateneu del Món presenta una proposta d’emergència corresponent al
projecte de la ONG Proactiva Open Arms. Tothom es mostra d’acord en destinar l’ajut
d’emergència a aquesta organització.
Proactiva Open Arms és una organització no governamental i sense ànim de lucre
fundada l’any 2015, la missió principal de la qual és protegir amb la seva presència al mar
aquelles persones que intenten arribar a Europa fugint dels conflictes bèl·lics, persecució
o pobresa.
Vist el projecte presentat per Ateneu del Món, elaborat per Proactiva Open Arms, aquest
ajut s’atorga en resposta a la situació d’emergència que es viu al mar mediterrani pel
projecte “Missions 67 i 68: protecció per presència, rescat humanitari i comunicació
d’emergència a la mediterrània”. L’objectiu és el desenvolupament de la seva missió de
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protegir a les persones que es troben en risc de naufragi al Mediterrani, protegir els drets
de les persones migrants que es troben en perill imminent de mort i alhora donar testimoni
del que succeeix en aquesta zona del mar.

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 de 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.
 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 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.- Concedir a l’ATENEU DEL MÓN una subvenció per atendre l’emergència i donar
resposta a la sol·licitud d’ajuda rebuda per part de Proactiva Open Arms, per pal·liar la
situació de crisi humanitària i informativa que es viu a la zona del Mediterrani central.
Segon.- Aprovar el document comptable de disposició i obligació de despesa (DO) amb
càrrec a la partida 1300 2314 4800001 pel projecte d’emergència.
ENTITAT

PROJECTE

IMPORT FINAL CONCEDIT
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ATENEU DEL MÓN

Missions 67 i 68: protecció per
presència, rescat humanitari i
comunicació d’emergència a la
mediterrània

5.249,46 €

I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra.
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,

Pedro A. Gallego Cañizares
Serveis Jurídics - Tècnic d'Administració
General
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 29/01/2020 a les 16:11:19

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 29/01/2020 a les 17:05:22
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