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Ref. Exp.: 107/2022/PDD 
 

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 08/11/2022 , va 
adoptar l’acord que literalment transcriu a continuació: 

 
 

ANTECEDENTS 
 

La Junta de Govern Local de data 14 de juny del 2022, va aprovar les Bases particulars 
reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics per al transport de persones amb 
discapacitat i/o dependència, per tal de col·laborar amb les despeses originades pel servei 
de transport de les persones amb discapacitats i/o persones amb dependències. L’objecte 
estableix els tipus de despeses de transport subvencionables, entre elles el quilometratge 
corresponent als desplaçaments amb vehicle entre el domicili i el centre d’atenció 
especialitzada. Des del Servei es va fixar l’import del quilometratge de 0’23€/quilòmetre. 

 
Mitjançant decret 202203067 es va aprovar la convocatòria dels ajuts de l’any en curs. 

 
Donat que el termini per presentar les sol·licituds va finalitzar el dia 1 d’agost del 2022 i es 
van rebre 9 sol·licituds d’ajut. 

 
D’acord amb els criteris d’atorgament dels ajuts establerts a la base sisena, l’equip tècnic 
valora les sol·licituds d’acord amb la relació següent: 

 
 

Nº registre Puntuació 
econòmica 

Puntuació 
social 

Puntuació 
total 

Import 
sol·licitat 

% 
Ajut 

Import 
concedit 

2022011735 1 1 2 3.132,60 € 50% 1.566,30 € 
2022012071 1 1 2 1.730,75 € 50% 865,38 € 
2022012494 1 1 2 712,08 € 50% 356,04 € 
2022011605 1 1 2 4.113,00 € 50% 2.056,50 € 
2022011907 2 1 3 1.661,00 € 75% 1.245,75 € 
2022012564 1 1 2 2.994,60 € 50% 1.497,30 € 
2022011804 2 1 3 1.611,84 € 75% 1.208,88 € 
2022012433 1 1 2 405,72 € 50% 202,86 € 
2022012563 1 1 2 456,13 € 50% 228,07 € 

9.227,08 € 
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Vist l’informe tècnic de data 11 de febrer del 2022 a on es consideren justificats la totalitat 
dels ajuts sol·licitats de la convocatòria anterior. 

 
Vist l’informe tècnic de 26 d’octubre del 2022 i l’informe d’ intervenció de 27 d’octubre de 
2022. 

 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials. 
 

• 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. 
 

• 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. 

 
• Ordenança general de subvencions aprovada en sessió ordinària del de Ple del dia 

30 de Novembre de 2017. 
 

• Bases reguladores per a l’atorgament d’un ajut econòmic per a cobrir la despesa 
del transport de persones amb discapacitat i/o dependència aprovades per Junta 
de Govern Local de data 14 de juny de 2022 

 
 
 

DISPOSICIÓ 
S’adopta l’acord següent: 

 
 

Primer.- Atorgar els ajuts per al transport per a persones amb discapacitat i/o 
dependència, d’acord amb la següent relació: 

 
Nº registre % Ajut Import 

concedit 
2022011735 50% 1.566,30 € 
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2022012071 50% 865,38 € 
2022012494 50% 356,04 € 
2022011605 50% 2.056,50 € 
2022011907 75% 1.245,75 € 
2022012564 50% 1.497,30 € 
2022011804 75% 1.208,88 € 
2022012433 50% 202,86 € 
2022012563 50% 228,07 € 

9.227,08 € 
 
 

Segon.- Aprovar els documents comptables següents, en concepte d’ajuts per al transport 
per a persones amb discapacitat i/o dependència, amb càrrec a la partida 2100 2310 
4800100 

 
 
 
 

Nº registre Document Número de 
document 

NIF persona 
endossatari/a 

NIF persona 
beneficiari/a Import de l’ajut 

2022011735 DO_END 12022000020099 *****400P *****869C 1.566,30 € 
2022012071 DO_END 12022000020100 *****736E *****316F 865,38 € 
2022012494 DO_END 12022000020101 *****304W *****724A 356,04 € 
2022011605 DO_END 12022000021932 *****115W *****482X 2.056,50 € 
2022011907 DO_END 12022000020198 *****897J *****174D 1.245,75 € 
2022012564 DO_END 12022000020200 *****253K *****831M 1.497,30 € 
2022011804 DO_END 12022000020203 *****927W *****564K 1.208,88 € 
2022012433 DO 12022000020358 *****974X *****974X 202,86 € 
2022012563 DO_END 12022000020268 *****708A *****770T 228,07 € 

9.227,08 € 
 

Tercer.-Publicar aquest acord al tauler d’anuncis de la corporació i al web municipal. 
 

Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

Cinquè.- Comunicar aquest acord al Servei d’intervenció. 
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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, 
 
 
 

Pedro A. Gallego Cañizares 
Secretari accidental 
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 
Signat el 10/11/2022 a les 12:01:51 

Elisabeth Oliveras Jorba 
Alcaldessa 
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 
Signat el 10/11/2022 a les 13:36:07 
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