
Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV):  14610755731676604114. 
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv 1/3

Ref. Exp.: 43/2022/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 20/12/2022 , 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 2022 disposem de 9.000 euros al pressupost i que per acord de 
Junta de Govern Local del 23 de febrer de 2022 es va aprovar el document comptable 
d’autorització de despesa per la totalitat de l’import pressupostat. 

En data 23 de febrer de 2022, en sessió ordinària de Mesa de Solidaritat, es va acordar 
atorgar un ajut d’emergència per atendre la situació de fam patida a Burkina Faso, a la 
qual està donant suport l’entitat Aigua per al Sahel.

El 2 de novembre de 2022, la Mesa va acordar proposar atorgar un segon ajut 
d’emergències per un import de 2.500 € a l’ Associació Grup de Voluntaris Independents 
Organitzats. 

En data 10 de novembre l’Ateneu del Món membre de la Mesa proposa a l’alcaldia atorgar 
2.500 € al projecte del Fons Català de Cooperació 3749: Suport a Cuba per afrontar els 
efectes de l’incendi industrial a Matanzas i s’anava a presentar als membres de la Mesa 
en la sessió convocada el 30 de novembre. Aquesta sessió va haver de suspendre’s per 
causes sobrevingudes. 

Atesa la impossibilitat de convocar una nova sessió dins l’exercici en curs, es comparteix 
per correu electrònic la documentació enviada per l’Ateneu del Món i s’informa que si no hi 
ha cap més proposta es destinaran els 2.500 € disponibles per a emergències a aquest
projecte. Els membres de la Mesa manifesten la seva conformitat i no comparteixen cap 
altra proposta.
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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.- Atorgar una subvenció al Fons Català de Cooperació amb CIF G17125832 per al 
projecte d’emergència 3749 “SUPORT A CUBA PER AFRONTAR ELS EFECTES DE L 
́INCENDI INDUSTRIAL A MATANZAS”.

Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de despesa 
(ADO) amb càrrec a la partida 1100/2314/4802001Transferències a entitats de Solidaritat
i Cooperació – Emergències, per un import de 2.500,00 €.

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,
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