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Ref. Exp.: 114/2021/SQEDU

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 12/07/2022 , va 
adoptar l’acord que literalment transcriu a continuació: 

ANTECEDENTS

La Junta de Govern Local, mitjançant sessió ordinària de data 23 de novembre de 2021, 
va aprovar inicialment les “bases específiques reguladores per a la concessió en règim de 
competència competitiva, d’ajuts econòmics de caràcter individual a les famílies 
empadronades al municipi i amb fills/es matriculats/des a educació infantil de primer cicle 
(0-3 anys) a un centre del municipi, ja sigui públic o privat, destinats al cobriment d’una 
part de les quotes del curs 2021/2022”.

En aquest mateix acord de la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2021, es 
va aprovar el document comptable d’autorització 12021000018414, per tal d’assumir la 
despesa produïda per a l’atorgament dels ajuts econòmics, amb càrrec a la partida 
1301/3230/480001 “Subvenció alumnes escola bressol” del pressupost 2021, per un 
import de 18.000,00 euros. 

L’acord i el text íntegre aprovat es van sotmetre a informació pública mitjançant la 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 23 de desembre de 
2021, per un període de vint dies hàbils. Durant el termini d’exposició pública, que va 
finalitzar el dia 21 de gener de 2022, no es van presentar al·legacions, i les bases es van 
considerar aprovades definitivament segons certificat del secretari accidental de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, de data 26 de gener de 2022. 

En data 07 de febrer de 2022, es va aprovar el decret número 202200632 de la primera 
tinent d’Alcaldia delegada, actuant per abstenció de l’alcaldessa, per a la convocatòria per 
a la concessió dels ajuts econòmics objecte d’aquest expedient. 

En data 07 de febrer de 2022 els serveis tècnics d’Educació van rebre instruccions per 
part de la Intervenció municipal, indicant que el document comptable d’Autorització nº 
12021000018414, corresponent a l’exercici pressupostari 2021, no s’havia incorporat al 
pressupost 2022, i que era necessari aprovar una nova A amb càrrec al pressupost 2022, 
per tal de donar cobertura econòmica als ajuts en el pressupost municipal vigent. 

Alhora, en el pressupost municipal vigent per 2022, la numeració de l’aplicació 
pressupostària 1301/3230/480001 “Subvenció alumnes escola bressol” havia variat 
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respecte al pressupost municipal 2021, passant a anomenar-se 1301/3230/4801000- 
Subvencions alumnes escola bressol en el pressupost 2022. 

En data 09/2/22 el tècnic d’educació va signar la nova proposta de document comptable 
d’Autorització nº 12022000001358, per import de 18.000€, a la partida 
1301/3230/4801000 - Subvencions alumnes escola bressol (pressupost 2022). 

En data 11 de març de 2022, per decret de primera Tinenta d'Alcaldia delegada 
nº202201077 es va aprovar el document comptable d’autorització, per tal d’assumir la 
despesa produïda per a l’atorgament dels ajuts econòmics, amb càrrec a la partida 
1301/3230/4801000 Subvencions alumnes escola bressol, del pressupost 2022, per un 
import de 18.000,00 euros. 

Per decret de primera tinent d’Alcaldia delegada número 202200632, de 7 de febrer de 
2022, es va aprovar la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència, d’ajuts 
econòmics de caràcter individual a les famílies empadronades al municipi i amb fills/es 
matriculats/des a educació infantil de primer cicle (0-3 anys) a un centre del municipi, ja 
sigui públic o privat, destinats al cobriment d’una part de les quotes del curs 2021/2022. 

La publicació de la convocatòria al BOP es va realitzar el 21 de març de 2022. El termini 
per a la presentació de sol·licituds es va iniciar el dia 22 de març de 2022 i va finalitzar el 
dia 11 d’abril de 2022, ambdós inclosos. 

El nombre total de sol·licituds presentades per registre d’entrada de l’Ajuntament, va ser d’ 
un total de 9, i 8 d’aquestes es van presentar dins del termini de la convocatòria i 1 fora de 
termini. 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es va procedir a la valoració 
d’aquestes, segons l’establert a les bases reguladores, d’acord amb la valoració del servei 
d’Educació, següents: 

Sol·licituds favorables

Es van valorar 7 sol·licituds de manera favorable, i dues de forma desfavorable, i  es va 
determinar l’import corresponent a l’ajut en funció dels criteris d’atorgament de l’article 7 
de les bases reguladores, amb un import total de 3.500,00 euros.

NÚMERO REGISTRE DNI/NIE (4 últims dígits) IMPORT AJUT

2022004619 240X 500,00 €

2022004900 441T 500,00 €

2022005120 988T 500,00 €
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2022005192 865W 500,00 €

2022005338 582V 500,00 €

2022005400 061S 500,00 €

2022005473 128Y 500,00 €

Total 3.500,00€

Sol·licituds desfavorables

Es van valorar 2 sol·licituds desfavorablement, en base als criteris dels articles 6 i 
7 de  les bases reguladores i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions.

NÚMERO 
REGISTRE

DNI/NIE
(4 últims 
dígits)

ARTICLE 
BASES 
REGULADORES

MOTIU 
DENEGACIÓ

2022005563 9736

Bases 
reguladores Art. 

7, art. 4, i Art. 
17.3.m)

Llei General de 
Subvencions

Doble finançament.                       
No es presenta 

documentació justificativa 
d’estar afectat per ERTO 
o en situació d'atur durant 

el curs 2021-2022

2022008905 341K Bases reguladores 
Art. 7, art. 4

No  presenta 
documentació justificativa 
d’estar afectat per ERTO 
o en situació d'atur durant 

el curs 2021-2022.                     
No acredita matriculació  

a educació infantil de 
primer cicle (escola 

bressol)

Vist l’informe tècnic de la tècnica d’Educació, de data 01 de juny de 2022, on proposa 
atorgar l’ajut econòmic a les sol·licituds valorades de manera favorable i denegar les 
sol·licituds considerades desfavorables, d’acord amb les dades relacionades anteriorment.
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Tanmateix, al mateix informe, la tècnica d’Educació proposa aprovar els documents 
comptables de disposició i obligació corresponents a les sol·licituds valorades 
favorablement. 

Vist l’informe nº 83/2022 de la intervenció municipal, de data 27 de juny de 2022, on 
s’informa favorablement la concessió dels ajuts econòmics segons les dades relacionades 
anteriorment

FONAMENTS DE DRET

-Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de           
21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.

-Ordenança general de subvencions aprovada en sessió ordinària del Ple de novembre  
de 2017.

-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions  
públiques.

-Bases específiques reguladores per a la concessió en règim de competència competitiva, 
d’ajuts econòmics de caràcter individual a les famílies empadronades al municipi i amb 
fills/es matriculats/des a educació infantil de primer cicle (0-3 anys) a un centre del 
municipi, ja sigui públic o privat, destinats al cobriment d’una part de les quotes  del curs 
2021/2022.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer.- Atorgar l’ajut econòmic de caràcter individual a les famílies empadronades al 
municipi i amb fills/es matriculats/des a educació infantil de primer cicle (0-3 anys) a un 
centre del municipi, ja sigui públic o privat, destinats al cobriment d’una part de les quotes 
del curs 2021/2022, per un import total de 3.500,00 €, d’acord amb la valoració del servei 
d’Educació, següents:

NÚMERO REGISTRE DNI/NIE (4 últims dígits) IMPORT AJUT

2022004619 240X 500,00 €

2022004900 441T 500,00 €

2022005120 988T 500,00 €
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2022005192 865W 500,00 €

2022005338 582V 500,00 €

2022005400 061S 500,00 €

2022005473 128Y 500,00 €

Segon.- Denegar l’ajut econòmic de caràcter individual a les famílies empadronades al 
municipi i amb fills/es matriculats/des a educació infantil de primer cicle (0-3 anys) a un 
centre del municipi, ja sigui públic o privat, destinats al cobriment d’una part de les quotes 
del curs 2021/2022, d’acord amb la valoració del servei d’Educació, següents:

NÚMERO 
REGISTRE

DNI/NIE
(4 últims 
dígits)

ARTICLE 
BASES 
REGULADO
RES

MOTIU DENEGACIÓ

2022005563 9736

Bases 
reguladores 

Art. 7, art. 4, i 
Art. 17.3.m)
Llei General 

de 
Subvencions

Doble finançament.                       
No es presenta 

documentació justificativa 
d’estar afectat per ERTO o 
en situació d'atur durant el 

curs 2021-2022

2022008905 341K
Bases 

reguladores Art. 
7, art. 4

No  presenta documentació 
justificativa d’estar afectat per 

ERTO o en situació d'atur 
durant el curs 2021-2022.                     
No acredita matriculació  a 
educació infantil de primer 

cicle (escola bressol)

Tercer.- Aprovar els documents comptables de disposició i obligació, corresponents a les 
sol·licituds valorades favorablement, següents:

NÚMERO 
REGISTRE

DNI/NIE
(4 últims 
dígits)

DOCUMENT 
COMPTABLE

IMPORT 
AJUT

2022004619 240X
12022000009615 500,00 €
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2022004900 441T
12022000009717

500,00 €

2022005120 988T
12022000009719

500,00 €

2022005192 865W
12022000009618

500,00 €

2022005338 582V
12022000009718

500,00 €

2022005400 061S
12022000009620

500,00 €

2022005473 128Y
12022000009720

500,00 €

Quart.- Notificar la resolució a les persones interessades i als serveis econòmics 
municipals.

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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