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Objectius

 Aprofundir en la implantació del règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia en règim de requisits bàsics.

 Aclarir les implicacions que l’aprovació recent del RD 424/2017
té sobre l’aplicació pràctica del control en la normativa d’estabilitat
pressupostària.

 Informar de les principals novetats de caràcter econòmic previstes
en el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a
l'any 2018.

 Conèixer el règim de tutela financera aplicable a les entitats locals
de Catalunya per a l’exercici 2018.

Programa de la Jornada

8.30 h 
Lliurament de documentació

9.00 - 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 - 10.15 h 
Com implantar el règim de fiscalització 
i intervenció limitada prèvia en règim 
de requisits bàsics
Núria Josa i Arbonès, interventora general 
de la Diputació de Girona.

10.15 - 11.00 h 
El control permanent en el marc del RD 
424/2017. El control de l’estabilitat pressupostària
Ernest Ruiz i García, viceinterventor de la Diputació 
de Girona.

11.00 - 11.30 h  Pausa

11.30 - 12.30 h 
Projecte de Llei de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2018 i estabilitat pressupostària 
Gabriel Hurtado López, subdirector general 
d’Estudis i Finançament d’Entitats Locals del 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

12.30 - 13.30 h 
El règim de tutela financera dels ens locals
per a l’exercici 2018
Ramón Auset i Martí, responsable de l'àrea de 
Corporacions Locals de la Direcció General de 
Política Financera, Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya.

13.30 - 14.00 h 
Taula rodona

14.00 - 14.30 h 
Cloenda de la Jornada
Miquel Noguer i Planas, vicepresident primer 
i president de la Comissió de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda de la Diputació de Girona.

Inscripció

Per inscriure-us a la Jornada, cal que 
empleneu el formulari que trobareu   
en aquest enllaç.

El termini d’inscripció finalitzarà            
l’ 11 de juny de 2018.
La inscripció a la Jornada és gratuïta.

Per a més informació, escriviu un 
missatge a l’adreça de correu 
electrònic suportcontrol@ddgi.cat 
o bé truqueu al telèfon 972 185 118.

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

La jornada s’adreça als secretaris 
interventors, interventors, 
tresorers, càrrecs electes, tècnics                    
i altres professionals
de l’Administració local
de les entitats locals de Girona.

Data

Dijous, 14 de juny de 2018

Horari

De 8.30 a 14.30 h

Lloc

Espai Caixa Girona
Plaça Poeta Marquina, 10
17002 Girona

Jornada

http://www.ddgi.cat/inscripcio-formacio/inscripcio-curs/201/novetats-en-materia-d-estabilitat-pressupostaria-i-endeutament

