Ref. Exp.: 9/2020/GAL
Certificat d’acord de Junta de Govern Local
VANESSA
PÉREZ
MOYA, secretària
PERE GALLEGO
CAÑIZARES,
secretariaccidental
accidental de
de l'Ajuntament
l’Ajuntament de
de Sant
Sant Quirze
Quirze del
del
Vallès,
Vallès,
CERTIFICO
Que la sessió Ordinària de Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 28/07/2020, va
adoptar l’acord que literalment transcriu a continuació:

ANTECEDENTS
Des de la Diputació de Barcelona, es considera necessari reforçar la cooperació i
l’assistència als ens locals mitjançant un programa específic que té com a finalitat garantir
el benestar social de les persones i vetllar per la cohesió social en el conjunt del territori,
cobrint les necessitats socials bàsiques, reforçant els equips professionals de serveis
socials, atenent les situacions urgents o de greu necessitat social, donant suport per a
garantir la prestació de serveis d'atenció domiciliària i del transport adaptat, desplegant
activitats socioeducatives i de lleure infantil, i qualsevol actuació anàloga de l’àmbit de
serveis socials i d’atenció a les persones.
L’aprovació d’aquest programa respon als compromisos previstos en el pressupost
corporatiu 2020 i són plenament pertinents en la situació actual d'emergència perquè
resolen problemes reals dels governs locals, més enllà de les línies especials de suport al
territori que la Diputació de Barcelona està endegant per fer front als efectes de la
pandèmia COVID-19.
El Programa complementari per a la garantia del benestar social 2020 té una dotació de
10 M€ que es distribueixen entre els ajuntaments i els consells comarcals per criteris
objectius com la població dels municipis, la taxa d’atur, la renda bàsica familiar, l’índex de
sobreenvelliment i la taxa d’estrangeria no comunitària.
Vista la relació de la distribució d'ajuts aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona el 14 de maig de 2020, la Diputació atorga a Sant Quirze del Vallès 34.876,38
€, per al de dur a terme el Programa complementari per a la garantia del benestar
social 2020.
Les actuacions locals hauran d’estar executades entre l’1/1/2020 i el 31/12/2020..
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FONAMENTS DE DRET
 Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials.
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer.- Acceptar el recurs atorgat per la Diputació de Barcelona, per tal de dur a terme
el Programa complementari per a la garantia del benestar social 2020 i per un import de
34.876,38 €. ( 20/X/288039)
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

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,

CPISR-1 C Vanessa Pérez Moya
Secretària accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 30/07/2020 a les 13:20:23

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 30/07/2020 a les 13:25:18
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