Ref. Exp.: 8/2020/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 10/11/2020, 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.
En data 2 de juliol de 2020, en sessió ordinària de la Mesa de Solidaritat i Cooperació, en
format virtual a causa de la situació de pandèmia mundial provocada per la COVID19, es
va tractar com a punt de l’ordre del dia els ajuts d’emergència de l’exercici actual. En
aquesta mateixa sessió, es van compartir les dues propostes existents, sense perjudici per
part de les entitats a presentar altres propostes, i s’acorda compartir-les per correu
electrònic per tal de decidir el destí de la primera part d’aquest ajut.
En data 10 de juliol de 2020 es rep la proposta de SOS Refugiats amb el projecte
“ELPIDA” que desenvolupen a la ciutat d’Atenes (Grècia), proposta per Ateneu del Món, i
el 12 de juliol de 2020 es rep la proposta de l’entitat AIRE pel projecte “ELNA MATERNITY
CENTER” desenvolupat també a la ciutat d’Atenes (Grècia).
Atès que aquest any 2020 disposem de 9.000 euros al pressupost i que per acord de
Junta de Govern Local del 14 de juliol de 2020 es va aprovar el document comptable
d’autorització de despesa per la totalitat de l’import pressupostat.
En data 13 de juliol 2020 totes les persones membre de la Mesa són coneixedores dels
projectes d’ambdues entitats i prioritzen el projecte d’ELNA, acordant destinar un ajut
corresponent al 50% de la partida disponible de 4.500 €.
Atès que al mes d’octubre de 2020 encara es disposa del 50% restant de la partida, en
sessió de Mesa de Solidaritat i Cooperació celebrada el 7 d’octubre de 2020 per mitjans
telemàtics, s’acorda destinar els diners disponibles al projecte ELPIDIA de la Xarxa SOS
Refugiats Europa, un total de 4.500,00 €.
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L’entitat Xarxa SOS Refugiats Europa és una associació de cooperació i desenvolupament
que des del 2015 desenvolupa i coordina accions d’ajuda humanitària per a persones
refugiades, principalment a Grècia, arrel de l’arribada de persones que fugien de la guerra
de Síria. L’entitat proporciona assistència legal i mèdica, acompanyament a famílies en
processos burocràtics i de documentació i gestió de vacunes d’infants i de la seva
escolarització.
La situació actual s’ha vist agreujada per la pandèmia mundial i recentment:
 S’han desallotjat 12 squats, edificis públics on vivien les persones que no tenien a
on anar.
 Els camps dels voltants de la capital estan saturats, la qual cosa provoca que
moltes persones acampin als voltants sense dret a rebre cap ajuda.
 La saturació provoca, alhora endarreriments en els registres, que són els que
donen accés a aliments i material bàsic.
 Moltes famílies es queden als carrers de la capital grega per tal de facilitar l’accés
a l’escola dels seus infants.
 S’ha produït l’expulsió d’11.000 persones refugiades
Actualment, SOS Refugiats està atenent i assistint a:
 Aproximadament a 2.000 persones que viuen al carrer a Atenes i 300 que viuen als
squats que encara no s’han desallotjat.
 Al voltant de 3.000 persones que estan acampades als voltants dels camps de
refugiats a l’espera de ser atesos per les autoritats.
 550 persones al campa de Malakasa, 600 a Lavrios, 1500 a Corintos i 400 al camp
d’Eleonas.
El projecte ELPIDIA, esperança en grec, proporciona aliments i productes d’higiene.
També amb motiu de la COVID-19 també preveu el subministrament de material preventiu
per a evitar la propagació del virus. Al projecte, annexat a l’expedient, es desglossa el
material d’alimentació, productes de primera necessitat infantils i sanitaris.
Els objectius del projecte són:
 Disminuir la sensació d’humiliació i sofriment de les persones refugiades
 Acompanyar als infants i a les seves famílies
 Proveir d’aliments bàsics a famílies que es troben en situació de necessitat

FONAMENTS DE DRET
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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.- Atorgar una subvenció a l’entitat Red SOS Refugiados amb NIF G88374764 pel
seu projecte d’emergència “ELPIDA”, portat a terme a la ciutat d’Atenes, d’ajut humanitari
a persones refugiades.
Segon.- Aprovar el document comptable de disposició i obligació de despesa (DO) amb
càrrec a la partida 1100/2314/4800001 pel projecte d’emergència:
ENTITAT: Red Sos Refugiados
PROJECTE: Elpida
IMPORT: 4.500,00 €

Tercer.- Informar del present acord a la interessada, a la Mesa de Solidaritat i a Serveis
Econòmics.
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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
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 11/11/2020 a les 13:10:33

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 11/11/2020 a les 14:07:25
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