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Ref. Exp.: 16/2020/SQHAB

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 18/01/2022 , va 
adoptar l’acord que literalment transcriu a continuació: 

ANTECEDENTS

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 24 de de novembre 
de 2020 va aprovar el “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès i COMU Sant Quirze del Vallès S.L. per regular la concessió directa de la subvenció 
al lloguer del parc públic d’habitatge per a les persones arrendatàries en situació de 
vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel 
COVID-19”, que va ser signat per les parts el 25 de novembre de 2020.

L’objecte del conveni és regular les condicions i compromisos per a l’atorgament de 
l’esmentada subvenció, destinada al finançament de les bonificacions totals o parcials de 
les rendes de lloguer de les persones arrendatàries del parc públic d’habitatge de Sant 
Quirze del Vallès que acompleixin els criteris de vulnerabilitat acreditats en el marc de la 
situació de l’estat d’alarma i emergència provocada pel COVID-19.

El pacte cinquè del conveni regula el procediment d’acord amb el qual es tramitaran la 
sol·licitud, pagament i justificació de la subvenció.

A l’empara del pacte 5.1, el 26 de novembre de 2020, COMU va sol·licitar, mitjançant 
instància presentada per registre a l’Ajuntament acompanyada de la documentació 
prevista al mateix pacte del conveni, l’import corresponent al finançament de les 
bonificacions totals o parcials de les rendes de lloguer dels mesos d’abril a desembre de 
2020.

La Junta de Govern Local, mitjançant acord adoptat el 15 de desembre de 2020, va 
aprovar el document comptable d’obligació de despeses necessari per fer front a 
l’esmentada sol·licitud.

Amb data 8 de març de 2021, COMU va presentar per registre a l’Ajuntament la sol·licitud 
de la subvenció per a fer front a les bonificacions totals o parcials de les rendes de lloguer 
dels mesos de gener a març de 2021 de les persones arrendatàries del parc públic 
d’habitatge de Sant Quirze del Vallès que acompleixin els criteris de vulnerabilitat 
acreditats en el marc de la situació de l’estat d’alarma i emergència provocada pel COVID-
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19. L’import sol·licitat per l’entitat beneficiària, i que s’acredita mitjançant Informe emès per 
la gerència de l’empresa, ascendia a 3.940,27 €.

Amb data 7 d’octubre de 2021, COMU va presentar l’informe de liquidació final emès en 
relació a les bonificacions de les rendes de lloguer de les persones arrendatàries en 
situació de vulnerabilitat del parc públic en el marc de la situació de l’estat d’alarma i 
emergència provocada pel covid-19. L’import sol·licitat per l’entitat beneficiària ascendeix 
a 4.328,82 €.

Un cop revisada la documentació presentada per l’entitat, es valora que s’ajusta a aquella 
requerida en virtut del conveni subscrit, entenent que l’acord del Consell d’Administració 
de l’empresa beneficiària ja es va aportar amb la sol·licitud de data 26 de novembre de 
2020.

L’àrea gestora d’habitatge disposa de la partida amb codi 1400/1520/4800001 i concepte 
“Ajuts municipals al lloguer”, on existeix crèdit suficient per a fer front a aquesta despesa.

FONAMENTS DE DRET

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. 
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de subvencions. 
- Ordenança General de Subvencions de Sant Quirze del Vallès. 
- “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i COMU Sant 
Quirze del Vallès S.L. per regular la concessió directa de la subvenció al lloguer del parc 
públic d’habitatge per a les persones arrendatàries en situació de vulnerabilitat econòmica 
com a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID19”.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer.- Aprovar el document comptable d’autorització, compromís i obligació sobre 
disponible per import de 4.328,82€ i codi nº12021000017572 que recau sobre la partida 
1400/1520/4800001 amb concepte “Ajust municipals al lloguer”.

Segon.- Notificar la resolució a les parts interessades.
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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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