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Oficina Antifrau de Catalunya

c. Ribes, 3

08013 Barcelona

Benvolguts/des,

Us informem que amb data 3 de juliol de 2017 el Ple Municipal va prendre l'acord
d'estimar les al'legacions que vau formular amb data zB d'abril de 2017 i va
modificar, en conseqüéncia, eltext de l'Ordenanga de Subvencions de I'Ajuntament
de Sant HipÓlit de Voltregá. Aquesta s'ha publicat íntegrament en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona el dia 20 de juliol de 2017. De l'acord adoptat pel ple
municipal us n'adjuntem un certificat.

El nostre consistori ha valorat molt positivament les al.legacions formulades, de
forma que el nou text les incorpora de manera literal, amb algunes excepcions, que
en qualsevol cas, han respectat el sentit dels canvis proposats.
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Xavier Vila la Bastarras

Alcalde

Sant Hipólit de Voltregá,21 dejuliol de 2017
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1. Ajuntament de Sant Hrpblit de Voltregh

Assumpta Crosas Armengol, Secretária de lAjuntament de Sant Hipólit de Voltregá.

CERTIFICO: Que el Ple Municipal, en la sessió del dia 3 de juliol de zorT va prendre l'acord
que es transcriu a continuació:

06.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANqA GENERAT DE SUBVENCIONS

LAjuntament de Sant Hipólit de Voltregá, a la vista del marc legal derivat de la Llei38lzoo3,
de r7 de novembre, General de Subvencions, i del Real Decret 887lzoo6, de zr de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, considera necessari aprovar
una ordenanqa que reguli la seva actiütat subvencionadora, establint les regles oportunes,
amb la finalitat d'aconseguir una major eficácia i eficiéncia, i potenciant simultániament el
control i la transparéncia que el carácter de públiques confereix a aquest tipus d'ajudes
económiques.

La potestat reglamentária es reconeix expressament a les Corporacions Locals en I'article
4.r.a) de la Llei 7185, dez d'abril, Reguladora de les bases del régim local; en I'article 8.r.a) del
Decret legislatiu zf zoo3, de zB d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
régim local de Catalunya i els articles 6o i següents del ROAS.

Atés que I'article 49 de la LBRL regula el procediment d'aprovació de les Ordenances locals,
atorgant al Ple facultats per la seva aprovació inicial i establint un període d'informació
pública i audiéncia als interessats per un termini mínim de 3o dies per la presentació de
reclamacions i suggeriments, i en el mateix sentit es pronuncia l'article r78 del Decret
legislatiu zf zoo3, de z8 d'abril, pel qual s'aprova el text refos de la Llei municipal i de régim
local de Catalunya i el63 del ROAS.

Amb data 6 de marg de zorT el Ple va aprovar inicialment I'Ordenanqa de Subvencions de
I'Ajuntament de Sant Hipólit de Voltregá.

L'anunci corresponent es va publicar al DOGC num.7329, el 15 de marg de zotT i al BOP de
Barcelona el 16 de marq de zor7.

Amb data z de maig de zor7, dins del termini legal per presentar al.legacions o suggeriments,
I'OficinaAntifrau de Catalunya va presentar un escrit al registre general de I'Ajuntament amb
al.legacions al text.

En ürtut de tot aixó, es proposa al Ple l'adopció del següents:

ACORDS

Primer.- Estimar les al.legacions formulades per I'OficinaAntifrau de Catalunya i modificar,
en conseqüéncia, el text de I'Ordenanga de Subvencions de lAjuntament de Sant Hipólit de
Voltregá, segons el redactat que s'adjunta a aquest acord com a Annex.

Segon.- Publicar íntegrament el text definitiu de I'Ordenanga de les bases generals
reguladores de les subvencions de lAjuntament de Sant Hipólit de Voltregá al BOP de
Barcelona i fer referencia d'aquesta publicació al DOGC.

Tercer.- Indicar que, d'acord amb el que s'estableix a la seva Disposició Derogatória Única,
l'entrada en ügor de la nova Ordenanga de subvencions de l'Ajuntament de Sant Hipólit de
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Ajuntament de Sant Hrpülitde Voltregi

Voltregá, deixará sense efecte totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al
contingut d'aquesta nova Ordenanqa.

Seguidament se sotmet a votació l'anterior proposta que és aprovada per
unanimitat dels u membres que de ple dret integren el Ple de la Corporació.

I per a qué consti, expedeixo aquest certificat, a reserva del contingut definitiu de l'acta,
de conformitat amb el que preveu I'article zo6 del Reial z56811986, de z8 de novembre, pel
que s'aprova el Reglament d'organitzaci6, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats
Locals.

Sant Hipólit der,toltre8á, 4 de juliol de zorT
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