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Número 5, octubre 2019 

 
 
I Congrés de control intern local  
 
Els passats 3 i 4 d’octubre de 2019 es va celebrar el I Congrés sobre control intern local, 
a Badajoz, el qual va acollir a més de 400 assistents interessats en la matèria, sobretot 
interventors de l’Administració Local. Aquest Congrés va néixer amb l’impuls de la IGAE 
i la col·laboració dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional Núria Josa Arbonès i Ernest Ruiz García, interventora i viceinterventor de la 
Diputació de Girona, junt amb Pablo Arellano Pardo, interventor general de l’Estat i 
Mercedes Vega García, subdirectora general d’Estudis i Coordinació de la IGAE, Ángel 
Díaz Mancha i Eva Aguilar Cortés, interventor i viceinterventora de la Diputació de 
Badajoz. 
 
Aquesta primera edició del 
Congrés de control intern 
local, coorganitzat per la 
Diputació de Badajoz i la 
IGAE, va permetre 
aconseguir una rellevant 
difusió de normes i 
procediments, 
estandarditzar conceptes, i 
concretament, estimular la 
reflexió i el debat sobre la 
funció i el rol dels òrgans de 
control intern, i generar una 
base comuna de 
coneixement en relació al 
nou marc legal. 
 
En aquest esdeveniment hi van participar més de 30 experts en la matèria, provinents 
d’ajuntaments, institucions públiques i universitats, així com d’empreses del sector 
privat, professionals del control intern i extern, els quals van compartir les seves 
experiències, i van tractar diversos temes com el paper del control intern en el conjunt 
de les Administracions Públiques, la informació a subministrar al Tribunal Constitucional 
i a la IGAE, les expectatives dels òrgans de control extern sobre els de control intern 
local, el control dels ingressos, la responsabilitat de la comprovació material de la 
inversió o l’avaluació de riscos. 
 
En les sessions que es van programar d’experiències de projectes de control intern, 
funció interventora i control financer, es van posar en coneixement les bones pràctiques 
desenvolupades per organitzacions municipals i supramunicipals. Aquests projectes 
exposats han suposat, o bé una aportació contundent en el conjunt de la professió, o bé 
han contribuït a millorar les dinàmiques del dia a dia de l’organització. 
 
En aquest Congrés, que va ser un fòrum de debat i aprenentatge, també s’hi van 
resoldre moltes de les qüestiones que estan sorgint durant el primer any d’aplicació de 
la nova normativa en matèria de control intern local (Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local 
(RCIL)). 
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Per finalitzar, la direcció del Congrés va elaborar i exposar unes conclusions generals, 
amb l’objectiu d’extreure algunes de les idees i missatges exposats pels diferents 
ponents. 
 
En els següents enllaços, podreu accedir a la següent documentació, que creiem pot 
ser del vostre interès: 
 

- Programa del I Congrés sobre el control intern local 
- Presentacions de totes les ponències 
- Conclusions generals del Congrés 

 
 

III Jornada de Control Intern del Sector Públic Local 
 
Us informem que està previst que el proper 7 de febrer de 2020 es dugui a terme la III 
Jornada de Control Intern del Sector Públic Local, dirigida als secretaris interventors, 
interventors, tresorers, càrrecs electes, tècnics i altres professionals de l’Administració 
local que hagin de donar compliment al RD 424/2017. 
 
Els objectius d’aquesta jornada seran, entre d’altres, aprofundir en qüestions 
relacionades amb l’exercici del control intern i exposar algunes de les novetats del servei 
d’assistència per a l’exercici 2020. 
 
Properament rebreu tota la informació al respecte, així com la confirmació de la data i 
ubicació d’aquesta jornada. 
 

https://landings.wolterskluwer.es/congreso-control-interno-local/pdf/Programa_CCIL_Badajoz.pdf
http://elconsultor.laley.es/Content/DocumentoHac.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMTc3MTI7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDS0MLkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnGqWmpSfn42ir54uPrknNTEIpfEklTnxJzUvJTEItuQotJUAPjUs4VoAAAAWKE
http://elconsultor.laley.es/Content/DocumentoHac.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMTC0MDE7Wy1KLizPw8WyMDQ0tDAwNztbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPiYSYAAIwTcZpjAAAAWKE

