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Ref. Exp.: 4/2022/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 29/11/2022 , va 
adoptar l’acord que literalment transcriu a continuació: 

ANTECEDENTS

Mitjançant decret número 202201057 de data 9 de març de 2022 es va aprovar la 
convocatòria per presentar sol·licituds per la concessió d'ajuts a projectes de cooperació al 
desenvolupament i activitats de sensibilització promoguts per les ONG i entitats solidàries 
de Sant Quirze del Vallès, prorrogat mitjançant decret número 202201505 de data 8 d’abril 
de 2022. 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es van rebre les següents peticions:

REGISTRE ENTITAT PROJECTE
COST 
PROJECTE 
ANY

IMPORT 
SOL·LICITAT

2022005794
Associació 
Nuevos Pasos 

Programa global a favor dels drets de la 
infància

61.463,00 € 30.000,00 €

2022005797
Associació 
Nuevos Pasos 

Programa d'enfortiment de l'alimentació a la 
infància amb càncer (Nodrir la vida)

10.625,00 €
5.000,00 €

2022006666
Ateneu del 
Món

Capacitació de lideratges i monitores de les 
cases de dia, equips i subministraments 
mèdics per a la salut i infraestructures

13.200,00 € 12.000,00 €

2022006558
Ateneu del 
Món

Educació Digital a Ghana 12.000,00 € 10.000,00 €

               97.288,00 €      57.000 €

D’acord l’acta de la comissió tècnica constituïda el 22 de juny de 2022, en data 23 d’agost 
es va aprovar mitjançant decret d’alcaldia número 202203671 els següents ajuts:
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REGISTRE ENTITAT PROJECTE
COST 

PROJECTE 
ANY

IMPORT 
SOL·LICITAT

PUNTS IMPORT
% 

finançament

2022005794
Associació 
Nuevos 
Pasos

Programa global a 
favor dels drets de 
la infància

61.463,00 € 30.000,00 € 78
30.000 

€
49%

2022005797
Associació 
Nuevos 
Pasos

Programa 
d'enfortiment de 
l'alimentació a la 
infància amb càncer 
(Nodrir la vida)

10.625,00 € 5.000,00 € 77
5.000 

€
47%

2022006666
Ateneu 
del Món

Capacitació de 
lideratges i 
monitores de les 
cases de dia, equips 
i subministraments 
mèdics per a la salut 
i infraestructures

13.200,00 € 12.000,00 € 74
11.880 

€
90%

2022006558
Ateneu 
del Món

Educació Digital a 
Ghana

12.000,00 € 10.000,00 € 75
10.000 

€
83%

D’acord amb l’article 13.1 de les bases que regeixen aquest procediment, es realitzarà el 
pagament del 80% de la subvenció a l’entitat sol·licitant en els dos mesos posteriors a 
l’acord d’assignació d’ajuts. Com determina l’article 13.2:

“Al cap de sis mesos des de la transferència feta per l’Ajuntament a l’entitat receptora, 
l’entitat presentarà per registre electrònic un informe del progrés i estat d’execució del 
projecte. Un cop lliurat aquest informe es farà efectiu el 20% restant de la subvenció. En el 
cas que entre la data del primer pagament i el mes d’octubre de l’any en curs no hi hagi al 
menys 6 mesos de diferència, es considerarà que no és possible fer una valoració acurada 
i realista del progrés i estat d’execució del projecte, de manera que abans de finalitzar l’any 
es transferirà el 20% de l’ajut restant, quedant subjecte la totalitat de la subvenció a la 
justificació final”

Vist l’informe de la tècnica de participació.

FONAMENTS DE DRET
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Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al 
desenvolupament a les ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès, de 8 de maig 
de 2018 (modificades en sessió de Junta de Govern Local el 6 de juliol de 2021).

Reglament d’organització i funcionament de la Mesa de Solidaritat i Cooperació de Sant 
Quirze del Vallès, aprovat en sessió de Ple de el 25 de gener de 2012. 

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.

Reglament de desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 juliol i Llei 38/2003, 
general de subvencions. 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.

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.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer.- Aprovar els documents comptables d’obligació de despesa (O), càrrec a la 
partida 1100/2314/4802000, corresponent al segon pagament del 20% de la totalitat de 
l’ajut aprovat: 

REGISTRE ENTITAT PROJECTE
IMPORT

ATORGAT
O 20%

2022005794
Associació 
Nuevos Pasos

Programa global a favor dels drets de la 
infància

30.000 € 6.000,00 €

2022005797 Associació Programa d'enfortiment de l'alimentació a la 5.000 € 1.000,00 €
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Nuevos Pasos infància amb càncer (Nodrir la vida)

2022006666 Ateneu del Món
Capacitació de lideratges i monitores de les 
cases de dia, equips i subministraments mèdics 
per a la salut i infraestructures

11.880 € 2.280,00 €

2022006558 Ateneu del Món Educació Digital a Ghana 10.000 € 2.000,00 €

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i al servei d’intervenció.

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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