D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les indicacions de
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta de
Govern Local publicades no incorporen dades de caràcter personal identificades o
identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través dels tràmits relacionats www.santquirzevalles.cat

ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:
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Ordinària
9 d'abril de 2013
12:10
12:20

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Edelmiro Balboa Blanco
Antoni Rebolleda Calendario
Jaume Cols Petit
Josep Antoni Delgado Rivera
Mercè Vallès Corominas

CIU
CIU
PSC-PM
PP
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu.

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 19 de març de 2013.
2. Aprovació modificació de les Bases reguladores particulars de la convocatòria
de subvencions a entitats i associacions 2012
ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 04/12/2012, va aprovar les bases
reguladores particulars de la convocatòria de subvencions a entitats i/o particulars en
matèria de serveis a les persones i associacions de veïns per a l’any 2012.
En l’article 8 d’aquestes bases JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS s’especifica
literalment:
“Els beneficiaris de les subvencions hauran de presentar la documentació justificativa en
el termini de 30 dies a comptar des de la finalització de l’activitat subvencionada i, en tot
cas, les de caràcter anual com a data màxima 31 de març de 2013”.
Mitjançant aquest informe es proposa a l’òrgan competent modificar aquest títol per tal de
poder ampliar el termini de justificació de les subvencions rebudes fins al 31 de maig de
2013
“El beneficiaris de les subvencions hauran de presentar la documentació justificativa amb
caràcter ordinari en el termini de 30 dies a comptar des de la finalització de l’activitat
subvencionada i, en tot cas, com a data màxima el 31 de maig de 2013.”
Instruït l’expedient corresponent, i d’acord amb l’informe de la tècnica de la Unitat de
Participació Ciutadana de data 20 de març de 2013.
FONAMENTS DE DRET
-

Articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis aprovat pel decret
179/1995.
Llei 38/2003 General de Subvencions.
Bases generals per a l’atorgament de subvencions aprovades pel Ple de
l’Ajuntament el 26 de maig de 1999.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Modificar el text de l’article 8 de les bases particulars reguladores de la
convocatòria de subvencions en matèria de serveis personals i associacions de veïns per
a l’any 2012 aprovat en data 04/12/2012 de la següent manera:
On diu
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“Els beneficiaris de les subvencions hauran de presentar la documentació
justificativa en el termini de 30 dies a comptar des de la finalització de l’activitat
subvencionada i, en tot cas, les de caràcter anual com a data màxima 31 de març
de 2013”.
Ha de dir
“El beneficiaris de les subvencions hauran de presentar la documentació
justificativa amb caràcter ordinari en el termini de 30 dies a comptar des de la
finalització de l’activitat subvencionada i, en tot cas, com a data màxima el 31 de
maig de 2013.”
Segon .- Publicar la modificació de les bases al Butlletí Oficial de la Província.

3. Acceptació subvenció fons de prestació "Finançament dels serveis locals
d'ocupació", en el marc del Catàleg de concertació 2013 del Pla "Xarxa de
Govern Locals 2012-2015"
ANTECEDENTS DE FET
1. D’acord amb el Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”
2. D’acord amb la resolució de la Diputació de Barcelona en relació a l’atorgament de
subvencions del fons de prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació” rebuda
per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en data 3 d’abril de 2013.
FONAMENTS DE DRET
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció que
incorpora les modificacions vigents introduïdes per d’altra legislació.
Decret 2013000722 de 21 de març de 2013, d’estructuració i delegacions de l’alcaldessa.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona que correspon al fons de
prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”, d’un import de 21.489,51 € (vint-iun mil quatre-cents vuitanta nou euros amb cinquanta un cèntims), per desenvolupar les
accions bàsiques del Servei a l’Ocupació de Sant Quirze.
Segon .-

Comunicar-ho a serveis econòmics.
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DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la
sessió de la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
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