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Ref. Exp.: 4/2022/IMM

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 07/06/2022 , va 
adoptar l’acord que literalment transcriu a continuació: 

ANTECEDENTS

La Junta de Govern Local, mitjançant acord de data 29 de març de 2022, va aprovar  la 
convocatòria i les bases reguladores per al concessió d’ajuts directes a les persones 
refugiades i acollides a Sant Quirze del Vallès procedents d’Ucraïna.

La dotació de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 26.828 euros, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària “1100/2314/4801000 Ajuda humanitària a persones 
refugiades” del  pressupost de despeses del Servei de Cooperació vigent de l’Ajuntament 
de Sant Quirze.

El termini per a la  presentació de sol·licituds es va iniciar el dia 31 de març i romandrà 
obert fins el 30 de desembre. S’han presentat les següents sol·licituds:

REGISTRE EXPEDIENT PASS/NIE MEMBRES
2022007658 41/2022/IMM *6234 1
2022007839 40/2022/IMM *1130 1
2022007895 42/2022/IMM *0135 3

2022007900
2022007528 43/2022/IMM *1532 3

2022007960 44/2022/IMM *1646 2
2022008152 46/2022/IMM *096T 1
2022008153 47/2022/IMM *108N 2
2022008168 48/2022/IMM *558D 1
2022007686 49/2022/IMM *7264 4

Revisades les sol·licituds presentades i el compliment dels requisits per part de les 
persones sol·licitants, vist l’informe de data 1 de juny de 2022 de la Coordinadora de 
Serveis Socials sobre la consideració dels sol·licitants com a persones en situació de 
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pobresa extrema segons el Reglament municipal de prestacions socials de caràcter 
econòmic de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, aprovat l’11 de maig de 2021 i 
modificat el 30 de setembre del 2021, el Servei de Cooperació valora de manera favorable 
totes les sol·licituds presentades i es determina l’assignació econòmica corresponent a 
l’ajut en funció dels membres de la unitat familiar:

REGISTRE EXPEDIENT PASS/NIE MEMBRES AJUT 
MENSUAL

AJUT PER 
TRES 

MESOS
2022007658 41/2022/IMM *6234 1 270 810
2022007839 40/2022/IMM *1130 1 270 810
2022007895 42/2022/IMM *0135 3 330 990
2022007900
2022007528 43/2022/IMM *1532 3 330 990

2022007960 44/2022/IMM *1646 2 300 900
2022008152 46/2022/IMM *096T 1 270 810
2022008153 47/2022/IMM *108N 2 300 900
2022008168 48/2022/IMM *558D 1 270 810
2022007686 49/2022/IMM *7264 4 360 1080

TOTAL 2.700 8.100

FONAMENTS DE DRET

· Llei 38/2003, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament 
aprovat pel RD 887/2006, de 21 juliol i la resta de disposicions legals aplicables en 
matèria de règim local pel 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 de Ple del dia 
30 de novembre de 2017, i publicada al BOP de 27 de febrer de 2018.

· 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.
· Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament 

de Sant Quirze del Vallès, publicat al BOP de 14 de juliol de 2021.
· Bases reguladores per al concessió d’ajuts directes a les persones refugiades i 

acollides a Sant Quirze del Vallès procedents d’Ucraïna publicades al BOPB de 31 
de març de 2022.



Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV):  14610754565651062072. 
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv 3/5

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer.-  Aprovar l’ajut econòmic a les persones refugiades i acollides a Sant Quirze del 
Vallès procedents d’Ucraïna per a les següents sol·licituds valorades favorablement, i per 
a les que es determina la següent assignació econòmica, corresponent a l’ajut en funció 
dels membres de la unitat familiar:

REGISTRE EXPEDIENT PASS/NIE MEMBRES AJUT 
MENSUAL

AJUT PER 
TRES 

MESOS
2022007658 41/2022/IMM *6234 1 270 810
2022007839 40/2022/IMM *1130 1 270 810
2022007895 42/2022/IMM *0135 3 330 990
2022007900
2022007528 43/2022/IMM *1532 3 330 990

2022007960 44/2022/IMM *1646 2 300 900
2022008152 46/2022/IMM *096T 1 270 810
2022008153 47/2022/IMM *108N 2 300 900
2022008168 48/2022/IMM *558D 1 270 810
2022007686 49/2022/IMM *7264 4 360 1080

TOTAL 2.700 8.100

Segon.- Aprovar els següents documents comptables de disposició i obligació de despesa 
(DO) previstos per la primera mensualitat, corresponents a les resolucions favorables, 
amb càrrec a la partida pressupostària “1100/2314/4801000 Ajuda humanitària a persones 
refugiades”:

EXPEDIENT IMPORT 
DO

DOCUMENT 
COMPTABLE
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41/2022/IMM 270 12022000010042

40/2022/IMM 270 12022000010045

42/2022/IMM 330 12022000010047

43/2022/IMM 330 12022000010094

44/2022/IMM 300 12022000010075

46/2022/IMM 270 12022000010114

47/2022/IMM 300 12022000010117

48/2022/IMM 270 12022000010097

49/2022/IMM 360 12022000010122

Segon.- Aprovar els següents documents comptables de disposició de la despesa  (D) 
previstos per a la segona i tercera mensualitat, corresponents a les resolucions favorables, 
amb càrrec a la partida pressupostària “1100/2314/4801000 Ajuda humanitària a persones 
refugiades”:

EXPEDIENT IMPORT 
D

DOCUMENT 
COMPTABLE

41/2022/IMM 540 12022000010044

40/2022/IMM 540 12022000010046

42/2022/IMM 660 12022000010048

43/2022/IMM 660 12022000010096

44/2022/IMM 600 12022000010078

46/2022/IMM 540 12022000010115

47/2022/IMM 600 12022000010118

48/2022/IMM 540 12022000010098

49/2022/IMM 720 12022000010154



Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV):  14610754565651062072. 
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv 5/5

Tercer-. Disposar que l’aprovació dels documents comptables d’obligació de la despesa 
corresponents a la segona i tercera mensualitat es realitzarà mitjançant decret d’alcaldia.

Quart-. Notificar als interessats la present resolució.

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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