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Informe resum  
Seguiment de les al·legacions 4/2020 
Ordenança general de subvencions de Vilobí 

d’Onyar 

 

  

1. AL·LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 

L’Oficina Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions l’Ordenança 

general de subvencions davant l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, en data 

27.01.2020 i dins el tràmit d’informació pública.  

 

El dia 02.04.2020, l’esmentat Consistori va aprovar definitivament aquesta 

disposició administrativa de caràcter general.  

 

A grosso modo, podem afirmar que a l’escrit d’al·legacions formulàvem 7 

recomanacions a les disposicions esmentades, les quals han tingut un 

100% d’acollida. 

 

De manera esquemàtica, les matèries respecte de les quals vam formular 

al·legacions van ser les següents: 

 

— Obligacions dels beneficiaris: 

 Regulació i limitació de la possibilitat de subcontractar per part 

del beneficiari.  

— Concessió mitjançant concurrència competitiva:  

 Determinació de les directrius bàsiques per a la composició de 

l’òrgan col·legiat, que hauria de ser totalment tècnica. També es 

recomana que l’alcaldia no en formi part, perquè és l’òrgan 

concedent,. 

Legislació i Assumptes Jurídics 
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 Introduir mecanismes per a la detecció i gestió dels conflictes 

d’interès en l’òrgan col·legiat.  

 Recordar la necessitat de motivar de manera especial la resolució 

de concessió quan l’òrgan concedent s’aparti de la proposta de 

l’òrgan col·legiat. 

 Regulació detallada de les causes de modificació de la resolució 

de concessió. 

— Concessió directa: 

 Acotar més la definició dels supòsits admesos per a l’adjudicació 

directa.  

— Recordar l’obligació de la intervenció o qui designi l'entitat local 

d’aportar una determinada informació en matèria de subvencions al 

Registre de subvencions i ajuts de Catalunya de manera periòdica. 

 

2. INDICADORS 

A continuació es relacionen els indicadors per matèries respecte de les 

quals l’Oficina Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions, posant-los 

en relació amb el text aprovat definitivament: 

 

Indicadors  Disposicions Afectades 

Subcontractació  Article 35 

Composició de l’òrgan col·legiat  Article 17.5 

Detecció i gestió dels conflictes d’interès   Inexistent 

Motivació de la resolució de concessió  Article 20 

Modificació de la resolució de concessió  Article 25 

Supòsits admesos  Article 16.3 c) 

Remissió de la informació al RAISC  Article 31 

 

3. GRAU D’ACOLLIDA  

Les al·legacions han tingut el següent grau d’acollida: 

 

Indicadors  S’han acceptat? 

Subcontractació  Sí 

Composició de l’òrgan col·legiat  Sí 

Detecció i gestió dels conflictes d’interès   Sí 

Motivació de la resolució de concessió  Sí 

Modificació de la resolució de concessió  Sí  

Supòsits admesos  Sí 

Remissió de la informació al RAISC  Sí 
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Percentatge de grau d’acollida 
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