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Ref. Exp.: 86/2022/SQJOV

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 11/10/2022 , va 
adoptar l’acord que literalment transcriu a continuació: 

ANTECEDENTS

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 20 de juliol de 2021, va aprovar 
inicialment les bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts 
econòmics destinats a cobrir despeses derivades dels estudis postobligatoris del curs 
2021-2022. Al mateix temps es va aprovar el document comptable A que corresponia.

L’acord i el text íntegre aprovat, es va sotmetre a informació pública, per un període de 20 
dies hàbils i les bases van esdevenir definitives al no presentar-se cap al·legació. 

Mitjançant resolució d’alcaldia número 202103879 de data 14 d’octubre de 2021 es va 
aprovar la convocatòria dels ajuts.

El termini per la presentació de les sol·licituds per l’atorgament d’aquests ajuts va ser del 
21/10/2021 a 12/11/2021.

Vist l’informe tècnic de data 29/09/2022 a on s’argumenten les circumstàncies de la 
demora en l’emissió de l’informe d’atorgament dels ajuts.

Tenint en compte que els ajuts objecte d’aquestes bases es destinen a cobrir despeses 
del curs 2021/2022, vist el que estableix la base 4 de les bases, i havent comprovat que 
es disposa de saldo suficient a la partida del pressupost en vigent 
2500/3261/4801000destinada a fer front als ajuts per a matriculacions de Formació 
Professional i Universitats.

S’atorgarà 80 € per punt, amb el topall màxim de 480 €.L’import de la subvenció concedida 
en cap cas pot ser de tal quantia que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions, 
ajuts, ingressos o recursos, superi el 50 % del cost de la despesa total subvencionada, o en el 
seu cas el 90 %.

Vist l’informe tècnic de data 29/09/2022 emès en relació a la justificació dels ajuts 
sol·licitats de la convocatòria anterior a l’expedient 45/2021/SQJOV.

https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv
javascript:openDetailPopup('5301816744413736505057');


2/4

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

Nº registre Núm. expedient Import sol·licitat Punts
Import de l'ajut 
(80 € X punt)

2021017570 55/2022/SQJOV               691,00€ 2 160,00€
2021017569 56/2022/SQJOV               230,99€ 2 160,00€
2021017568 57/2022/SQJOV               300,00€ 3 150,00€
2021017540 58/2022/SQJOV               172,11€ 3 86,05€
2021017250 59/2022/SQJOV 0 € 0 0€
2021017135 60/2022/SQJOV               327,07€ 2,5 163,50€
2021017119 61/2022/SQJOV                 70,12€ 2 35,06€ 
2021017093 62/2022/SQJOV               591,64€ 3 240,00€
2021017089 63/2022/SQJOV               140,52€ 2 70,26€
2021016380 64/2022/SQJOV               988,91€ 2 160,00€
2021016131 65/2022/SQJOV            3.673,60€ 2,5 200,00€
2021016131 65/2022/SQJOV               721,08€ 2,5 200,00€
2021016038 66/2022/SQJOV                   84,62€ 2 41,81€
2021018811 67/2022/SQJOV                        0  € 0 0€
 2021018811 67/2022/SQJOV                       0  € 0 0€

Vist l’informe tècnic de data 10 d’octubre de 2022.

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.

• 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.



Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV):  14610754614503376742. 
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv 3/4

• Bases que reguladores de la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts 
econòmics destinats a cobrir despeses derivades dels estudis postobligatoris del 
curs 2021-2022.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer.- Atorgar els ajuts econòmics destinats a cobrir despeses derivades dels estudis 
postobligatoris del curs 2021-2022, d’acord amb la següent relació:

Nº registre Núm. expedient
Import de 

l'ajut
(80 € X punt)

2021017570 55/2022/SQJOV 160,00€
2021017569 56/2022/SQJOV 160,00€
2021017568 57/2022/SQJOV 150,00€
2021017540 58/2022/SQJOV 86,05€
2021017135 60/2022/SQJOV 163,50€
2021017119 61/2022/SQJOV 35,06€
2021017093 62/2022/SQJOV 240,00€
2021017089 63/2022/SQJOV 70,26€
2021016380 64/2022/SQJOV 160,00€
2021016131 65/2022/SQJOV 200,00€
2021016131 65/2022/SQJOV 200,00€
2021016038 66/2022/SQJOV 41,81€

Segon.-Denegar els ajuts següents:

Nº registre Núm. expedient Motiu 
2021017250 59/2022/SQJOV No adjunta documentació pagament curs o similar
2021018811 67/2022/SQJOV No compleixen requisits, les dues nenes estudien 1r ESO
 2021018811 67/2022/SQJOV No compleixen requisits, les dues nenes estudien 1r ESO

Tercer.- Aprovar els documents comptables d’autorització i disposició de despesa (AD), 
en concepte d'ajuts econòmics destinats a cobrir despeses derivades dels estudis 
postobligatoris del curs 2021-2022, amb càrrec a la partida 2500/3261/4801000, següents:
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Nº registre Nº Expedient NIF endossatari/a NIF beneficiari/a Import de l'ajut
2021017570 55/2022/SQJOV 34.732.107-Z 20.564.355-D 160,00€
2021017569 56/2022/SQJOV 49.538.849-T 160,00€
2021017568 57/2022/SQJOV X-4376790M X-7503008-V 150,00€
2021017540 58/2022/SQJOV 41.023.601-L 86,05€
2021017135 60/2022/SQJOV 49.736.140-C 163,50€
2021017119 61/2022/SQJOV 48.196.785-D 35,06€
2021017093 62/2022/SQJOV 48.268.178-X 48.268.178-X 240,00€
2021017089 63/2022/SQJOV 39.503.043-Z 70,26€
2021016380 64/2022/SQJOV 48.268.449-M 160,00€
2021016131 65/2022/SQJOV 33.316.998-A 23.878.956-B 200,00€
2021016131 65/2022/SQJOV 33.316.998-A 23.878.957-N 200,00€
2021016038 66/2022/SQJOV 49.721.026-V 41,81€

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

Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

Sisè.- Comunicar aquest acord al Servei d’Intervenció.

L'acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu, interposat davant dels jutjats contenciosos administratius 
de Barcelona, en el termini de dos mesos. Potestativament, es pot interposar recurs de 
reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, si exerceix una competència pròpia, o 
davant de l'òrgan titular de la competència, si qui el dicta l'exerceix per delegació, en el 
termini d'un mes. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs 
ajustat a Dret.
 
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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