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Presentació

Els canvis normatius introduïts pel Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern en les entitats del sector públic 
local, configuren un nou paradigma en l’exercici 
d’aquest control intern.

El Reial decret esmentat té per objecte desenvolupar el 
reglament previst a l'article 213 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la finalitat 
de regular els procediments, la metodologia 
d’aplicació i els criteris d’actuació en l’àmbit del control 
intern de les entitats locals.

Objectius

Oferir una visió concreta de les modificacions en 
l’exercici del control que implicarà l’aplicació del RD 
424/2017.

Informar sobre els recursos que la Diputació de Girona 
oferirà a les entitats locals de la demarcació per facilitar 
l’aplicació del RD 424/2017.

Programa de la Jornada

8.30 h  Lliurament de documentació

9.00 a 9.30 h Benvinguda i inauguració de la Jornada, 
a càrrec de Miquel Noguer i Planas, vicepresident primer i 
president de la Comissió de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda de la Diputació de Girona.

9.30 a 10.15 h Objectiu i contingut principal del Reial 
decret que aprova el reglament del control intern en 
les entitats locals

Mercedes Vega García, subdirectora general d’Estudis i 
Coordinació de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat

10.15 a 11.00 h El nou model de control intern local 

Ernest Ruiz i García, viceinterventor de la Diputació de 
Girona.

11.00 a 11.30 h Pausa

11.30 a 12.30 h La funció interventora 

Javier Sánchez Rubio, Director de l’Oficina de 
Comptabilitat i Control Financer de l’Ajuntament de 
Madrid.

12.30 a 13.30 h El control financer: El control 
permanent i l’auditoria pública 

José Fernando Chicano Jávega, interventor general de 
l’Ajuntament de Tarragona.

13.30 a 14.15 h El Servei d’Assistència en l’Exercici 

del Control Intern a les Entitats Locals de la Diputació 
de Girona 

Núria Josa i Arbonès, Interventora General de la Diputació 
de Girona.

14.15 a 14.30 h Cloenda de la Jornada 

Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, Síndic de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya.

Inscripció
.

Per inscriure-us a la Jornada, cal que 

empleneu el formulari que trobareu en 

aquest enllaç.

La inscripció a la Jornada és gratuïta.

Per a més informació, escriviu un 

missatge a l’adreça electrònica 

suportcontrol@ddgi.cat o bé truqueu 

al telèfon 972 185 118.

El termini d’inscripció finalitzarà el 31 

de desembre de 2017.

Atès que les places són limitades, es 

cobriran preferentment amb personal 

de les entitats locals de Girona.

Certificat d’assistència
.

Les persones que assisteixin a la 

Jornada rebran un certificat 

d’assistència.

Destinataris
.
Aquesta jornada s’ofereix als 
secretaris interventors, 
interventors, tresorers, càrrecs 
electes, tècnics i altres 
professionals de l’Administració 
local que hagin de donar 
compliment al RD 424/2017.
.

Data 
.
Divendres, 12 de gener de 2018

Horari
.
De 8.30 a 14.30 h

Lloc
.
Hotel Carlemany
Plaça Miquel Santaló i Parvorell, 1
17002 Girona

http://www.ddgi.cat/enquestes/primera-jornada-control-intern.html
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