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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Fonament Jurídic 

L’article 60 b) del Reglament (CE) 1083/20061 del Consell determina l’obligació dels Estats membres a 
contemplar en els seus sistemes, determinats procediments que permetin desenvolupar les verificacions 
sobre les operacions corresponents al seu àmbit de gestió, a l’objecte de comprovar que s’ha dut a 
terme l’entrega dels béns o la prestació de serveis objecte de cofinanciació, que s’ha efectuat 
realment la despesa declarada pels Beneficiaris en relació amb les operacions, i que aquesta compleix 
les normes comunitàries i estatals aplicables en la matèria.  

Conforme l’article 13 del Reglament (CE) 1828/2006 de la Comissió, les verificacions abordaran els 
aspectes administratiu, financer, tècnic i físic de les operacions. A través d’aquestes verificacions es 
comprovarà que la despesa declarada és real, que els béns s’han entregat o els serveis s’han prestat 
de conformitat amb la decisió aprovatòria, que les sol·licituds de reemborsament del beneficiari són 
correctes i que les operacions i despeses compleixen les normes comunitàries i estatals. Les 
verificacions inclouran procediments per evitar el doble finançament de la despesa amb altres règims 
comunitaris o estatals i amb altres períodes de programació. Aquestes inclouran els procediments 
següents: 

◙ Verificacions administratives de totes les sol·licituds de reemborsament dels 
Beneficiaris/Executors. 

◙ Verificacions sobre el terreny d’operacions concretes, que es podran realitzar per mostreig. 

A partir dels esmentats preceptes, base jurídica dels procediments de verificació dels sistemes de gestió 
i control, tant els Organismes Intermedis com els Beneficiaris, han d’establir els mecanismes exigibles 
que donin viabilitat al compliment de les esmentades verificacions. En aquest marc, la Generalitat de 
Catalunya, a través de la Direcció General d’Anàlisi i Política Econòmica (DGAPE) del Departament 
d’Economia i Finances, ha estat designada Organisme Intermedi del Programa Operatiu FEDER 2007 – 
2013, assumint per tant, l’obligació i la competència de dissenyar i implementar els procediments que 
permetin dur a terme aquestes verificacions. Els procediments han d’estar dissenyats de tal forma que 
permetin garantir que la totalitat de les despeses que es certifiquen a la Comissió compleixen la 
normativa autonòmica, estatal i comunitària aplicable. 

Respecte això, cal assenyalar que per a la correcta execució del tram local del Programa, la DGAPE 
compta amb el suport de la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 
Administracions Públiques, la qual ha estat designada Organisme Intermedi de Segon Nivell, 
assumint la responsabilitat de la gestió integral del tram local del Programa Operatiu. 

Per tant, tot i que la DGAPE és l’encarregada de la implementació d’aquestes verificacions de l’article 
13 del Reglament (CE) nº 1828/2006, per al tram local del Programa Operatiu que és gestionat per un 
Organisme Intermedi de Segon Nivell, aquestes tasques són delegades a través del Protocol de 
Col·laboració entre el Departament d’Economia i Finances i el Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la gestió de la subvenció FEDER 
destinada a la administració local al Programa Operatiu FEDER de Competitivitat Regional i Ocupació 
de Catalunya 2007-2013. 

Així doncs, la Direcció General d’Administració Local, en  exercici de les seves funcions i en compliment 
d’allò establert a les disposicions reglamentàries indicades, ha dissenyat un Pla de Control el qual 
contempla verificacions periòdiques de forma prèvia a cada certificació de despesa a emetre a la 
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DGAPE, amb l’objectiu de comprovar que les operacions que reben finançament comunitari s’han 
realitzat correctament sota el principi d’un bon ús i gestió dels fons, prevenir les irregularitats i prendre 
les mesures necessàries per corregir les constatades. 

Per al desenvolupament i execució de les verificacions Ex Ante sobre la certificació a 30 de juny de 
2011, l’esmentada Direcció General, compta amb els serveis de Red2Red Consultores. I la Diputació de 
Girona amb els d’ECA S.A.U. 

1.2. Objectius, Metodologia i Abast 

1.2.1. Objectius 

L’objectiu general  del treball és la comprovació de tots els aspectes dels qual en depèn la utilització 
eficaç dels fons compromesos, ja siguin aquests de naturalesa financera, tècnica o administrativa, 
comprovant que els sistemes de gestió i control permetin verificar la realitat de la prestació dels béns i 
serveis cofinançats i de les despeses declarades, així com garantir el compliment de les condicions de 
la decisió de la Comissió i de les normes autonòmiques, estatals i comunitàries aplicables. 

Particularment, l’objecte específic de les verificacions és el de comprovar de manera periòdica, i de 
forma prèvia a l’emissió per part de l’Organisme Intermedi de Segon Nivell de les certificacions de 
despesa, que els Beneficiaris han complert amb els requisits reglamentaris, que les declaracions de 
despesa responen als requisits de termini, justificació i estat establerts, i que es compleix amb la 
normativa estatal i comunitària aplicable en totes les fases d’execució. 

Per això s’aplicaran els procediments i tècniques de control establerts per l’article 13 del Reglament 
(CE) nº 1828/2006 i les regles per a la determinació de les depeses elegibles establertes per l’Ordre 
EHA/524/2008, de 26 de febrer, per la qual s’aproven les normes sobre les despeses subvencionables 
dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i del Fons de Cohesió, 
analitzant entre d’altres coses els següents aspectes: 

◙ Que l’operació compleix amb els criteris de selecció establerts pel Programa Operatiu corresponent, 
que s’ha executat de conformitat amb la decisió aprovatòria i que compleix totes les condicions 
aplicables respecte la seva funció, ús i objectius que s’han d’assolir. 

◙ El compliment de l’obligatorietat de conservar els documents justificatius que acreditin l’entrega 
efectiva de béns i serveis (factures, albarans, actes de recepció, documents de comptabilitat 
pressupostària o documents probatoris equivalents). 

◙ Els sistemes de gestió, seguiment i control utilitzats per l’Organisme Executor en la gestió dels 
projectes cofinançats objecte de verificació, comprovant la qualitat dels processos i procediments 
establerts, la seva correspondència amb les exigències normatives, i el grau d’aplicació efectiva. 

◙ Que s’han establert els sistemes necessaris per garantir una pista d’auditoria acord als requisits 
normatius, i que es manté actualitzada.  

◙ L’elegibilitat de les despeses, garantint que les sol·licituds de pagament presentades només 
comprenen despeses efectivament realitzades dins del període subvencionable establert, i que 
estan justificats mitjançant factures pagades o d’altres documentes comptables de valor probatori 
equivalent. 

◙ Que es compta amb un sistema de comptabilitat separada o, almenys, amb una codificació 
comptable que permet la identificació unívoca dels pagaments i resta d’operacions cofinançades. 
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◙ L’observança de la normativa comunitària i, en concret, la corresponent a publicitat, contractació 
pública, ajudes d’Estat i a les polítiques horitzontals de medi ambient i igualtat d’oportunitats. 

Més concretament, pel que fa a la verificació sobre el terreny es tracta de garantir, mitjançant tot tipus 
d’evidències i amb les proves de compliment necessàries, la fiabilitat de la informació subministrada en 
relació als següents elements: 

◙ la correspondència de la despesa al període de subvencionabilitat; 

◙ la correspondència de la despesa a una operació aprovada; 

◙ el compliment de les condicions del programa incloent-hi, quan sigui aplicable, el compliment de la 
taxa de finançament aprovada; 

◙ el compliment de les normes de subvencionabilitat estatals i comunitàries; 

◙ la idoneïtat dels documents de referència i de l’existència d’una pista d’auditoria adequada; 

◙ la disponibilitat d’un sistema de comptabilitat separada o adequat a efectes de seguiment 
d’operacions; 

◙ la conformitat amb la normativa sobre ajudes d’Estat i amb la normativa en matèria mediambiental, 
així com amb les exigències sobre igualtat d’oportunitats; 

◙ la conformitat amb la normativa en matèria de contractació pública, tant estatal com comunitària; 

◙ el respecte de les normes estatals i comunitàries sobre publicitat; 

◙ l’execució física i l’entrega de béns i serveis; 

◙ que el Beneficiari controla, mitjançant indicadors l’execució de les operacions; 

◙ les mesures correctores que hagi dut a terme el Beneficiari a partir dels controls interns i externs, i 
el seu seguiment; 

◙ si existeixen procediments escrits per actuar davant irregularitat i fraus. Igualment, se sol·licitarà al 
Beneficiari que fonamenti les incidències produïdes. 

De tots el punts anteriors, Red2Red Consultores determinarà si hi ha incidències i/o irregularitats, i si 
aquestes afecten a la despesa proposada a certificar pel Beneficiari. Així mateix, en el cas de que les 
mencionades incidències o irregularitats siguin sistèmiques es recomanarà realitzar les accions 
correctores oportunes. 

1.2.2. Metodologia 

Per al compliment dels objectius descrits anteriorment, l’equip encarregat de la verificació ha dut a 
terme les següents actuacions: 

– Selecció d’una mostra aleatòria d’operacions que conformen l’univers, prèvia determinació de 
riscos inherents i de control. 

– Anàlisi a la seu del Beneficiari / Organisme Executor de les operacions seleccionades 
mitjançant la realització de les proves de compliment corresponents. 

– Visita a l’emplaçament de l’operació. 
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Per al desenvolupament d’aquestes accions s’ha utilitzat la normativa bàsica autonòmica, estatal i 
comunitària d’aplicació, així com les normes d’auditoria del sector públic de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat d’1 de setembre de 1998. 

1.2.3. Abast del treball i limitacions 

El present informe comprèn l’anàlisi sobre el terreny de l’operació executada per l’Ajuntament de 
Girona, concretament les despeses executades a 30 de juny de 2011 en el marc del PO FEDER de 
Catalunya 2007-2013, en tant que és Beneficiari del tema prioritari 07. Inversió en empreses 
directament relacionades amb la recerca. 
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2. DADES DE L’OPERACIÓ 

2.1. Identificació de l’Organisme Executor / Beneficiari 

BENEFICIARI: AJUNTAMENT DE GIRONA 

ÒRGAN EXECUTOR: AJUNTAMENT DE GIRONA 

2.2. Identificació de l’operació objecte de control 

Fons FEDER 

Forma d’Intervenció Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013 

Període de despesa verificada Des de l’1 de gener de 2007 fins al 30 de juny de 2011 

Eix 1 

Tema prioritari 7 

Codi operació GO03649 

Denominació de l’operació CLUSTER TIC MEDIA DE GIRONA 

Descripció de l’operació Creació i consolidació d’una xarxa de coneixement del sector TIC 
MEDIA format per empreses, grups d’investigació i institucions 
varies que divulgarà l’activitat i els resultats dels sector envers la 
societat. 

Beneficiari de l’operació Ajuntament  de Girona 

Organisme Executor Ajuntament de Girona 

Despesa declarada 66.525,85 € 

Despesa controlada 66.525,85 € 

Cofinançament 50% 
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3. RESULTATS  

3.1. Identificació del sistema de gestió implementat 

L’Ajuntament de Girona executa l’operació per mitjà de contractació pública i, per tant, el seu sistema de 
gestió es basa en la següent normativa aplicable: 

◙ Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. 

◙ Llei 30/2007, de 30 d’octubre, dels Contractes del Sector Públic (LCSP). 

3.2. Anàlisi de l’operació seleccionada 

Com a síntesi, s’exposen a continuació els resultats obtinguts sobre les proves de compliment 
realitzades sobre el terreny en el marc de l’operació que comprèn el present informe: 

Taula 1: Identificació de l’expedient administratiu 

Codi contracte GO03649-F111 

Objecte Estudi del sector i continguts de plana web 

Tipus de contracte Serveis (Consultoria i assistència) 

Tramitació Ordinària 

Tipus d’adjudicació Despesa Menor. Decret de 11.04.2011 

Adjudicatari LCT PROJECT 

Import adjudicat 14.000,00 € (IVA exclòs) 

Import objecte de control 14.000,00 € (IVA exclòs) 

 

Codi contracte GO03649-F112 

Objecte Seguiment tècnic i financer 

Tipus de contracte Serveis (Consultoria i assistència) 

Tramitació Ordinària 

Tipus d’adjudicació Despesa Menor 

Adjudicatari BOS CONSULTING, SL 

Import objecte de control 5.142,00 € (IVA exclòs) 

 

 

Codi contracte GO03649-F113 

Objecte Creació de marca (branding), disseny, impressió d’elements de suport i 
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difusió   

Tipus de contracte Serveis  

Tramitació Ordinària 

Forma d’adjudicació Despesa Menor 

Adjudicatari IGLÉSIES ASSOCIATS, SL 

Import adjudicat 3.947,00 (IVA exclòs) 

Import objecte de control 3.947,00 (IVA exclòs) 

 

 

Codi contracte GO03649-F114 i F115 

Denominació Disseny i Execució del Pla de Comunicació 

Tipus de contracte Serveis (Consultoria i Assistència) 

Tramitació Ordinària 

Tipus de procediment Despesa Menor 

Adjudicatari REACTIVA COMUNICACIÓ, SL 

Import adjudicat 17.800,00 (IVA exclòs) 

Import objecte de control 8.600,00 (IVA exclòs) 

 

Codi contracte GO03649-F116 

Denominació Serveis de gestió i organització de les activitats de dinamització de les 
empreses TIC del Cluster 

Tipus de contracte Serveis 

Tramitació Ordinària 

Tipus de procediment Despesa Menor 

Adjudicatari ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE NOVES TECNOLOGIES DE GIRONA 

Import adjudicat 17.940,00 (IVA exclòs) 

Import objecte de control 5.000,00 (IVA exclòs) 

 

Codi contracte GO03649-F117 a F-120 

Denominació Publicitat Cluster en premsa (El Punt i Econòmic) 

Tipus de contracte Serveis 

Tramitació Ordinària 
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Forma d’adjudicació CONTRACTE MENOR 

Adjudicatari HERMES COMUNICACIONS, SA 

Import adjudicat 4.809,60 € (IVA exclòs) 

Import objecte de control 1.603,20 € (IVA exclòs). Detall: 417,60 – 417,60 – 384 – 384 € 

 

 

Codi contracte GO03649-F121 i F122 

Denominació Assessorament en relació a les previsions de subministraments de la 
infraestructura tecnològica del Cluster TIC MEDIA 

Tipus de contracte Serveis (consultoria i assistència 

Tramitació Ordinària 

Forma d’adjudicació CONTRACTE MENOR 

Adjudicatari JAVIER TRIBÓ SORIA 

Import objecte de control 800 € (IVA exclòs): 680 honoraris nets + 120 IRPF 

 

TIPUS DESPESES DE PERSONAL 

Concepte Personal adscrit al projecte 

Perceptor Victor Pons Colomer 

Import 
objecte de 
control 

TOTAL: 27.433,65 € segons detall. 

 

ANY MES  RET. NETES  IRPF SS Aj. TOTAL 

2011 GENER         2.006,58    517,31 1195,69   

2011 FEBRER         2.006,58    517,31 1195,69   

2011 MARÇ         2.006,86    517,03 1195,69   

2011 ABRIL         3.937,87    906,4 1195,69   

2011 MAIG         2.006,58    517,31 1195,69   

2011 JUNY         2.006,58    517,31 1195,68   

2011 EXTRA JUNY            306,01    71,78     

2010 DESEMBRE   1186,77 1231,24   

 TOTAL       14.277,06    4751,22 8405,37       27.433,65    
 

Taula 2: Resum d’incidències 

Adequació de la tramitació 
normativa estatal i comunitària en 

S’ha evidenciat un seguiment estricte dels requisits legals aplicables als 
contractes menors. En general els expedients estan completament 
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matèria de contractació pública documentats  

Comptabilitat separada Es segueix una comptabilitat separada per aquesta inversió 

Pista d’auditoria S’ha comprovat la traçabilitat entre contractació, facturació 
aprovació i ordre de pagaments i dels seus comprovants emesos 
per les entitats bancàries.   

Elegibilitat de les despeses S’han tingut en compte els criteris corresponents a les despeses 
subvencionables.  

Informació i Publicitat S’ha pogut verificar la constància del cofinançament en les accions de 
promoció del Cluster (anuncis, presentacions, pagina Web....) 

Medi Ambient Aquesta actuació no te implicacions mediambientals. 

Igualtat d’oportunitats No hi ha indicis de cap discriminació  

Execució física i entrega de béns i 
serveis 

No hi ha cap contracte de subministrament, s’ha constatat la efectiva 
realització dels serveis. 

 

3.3. Quantificació econòmica de les incidències detectades 

Com a resultat de l’anàlisi practicat sobre la mostra d’operacions seleccionades, es procedeix a 
continuació a delimitar l’import certificable en el marc de les mateixes: 

 

Despesa  
declarada 

Despesa 
certificable 

Despesa 
no 

certificable 
Tipus de deficiència detectada 

Quanti-
ficació 

Esme-
nable 

66.525,85 € 66.525,85 €  

Limitació: 

• 
  

Incidència:  

•  
  

Observació:  

• S’ha observat l’existència d’un error material d’entrada en les 
retribucions del Sr. Victor Pons pel que fa al mes de gener de 
2011. L’import correcte hauria de ser 2.002,06 € en comptes de la 
quantitat que s’ha entrat a l’aplicació (2.006,58 €). La diferència de 
4,52 € realment va ser abonada a l’interessat en data 24.02.2011. 

• No s’han entrat les despeses de personal corresponents a la 
Sra. Maria del Mar Jordan de gener a abril de 2011. 
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4. CONCLUSIONS 

Després de l’anàlisi dels sistemes implementats per l’Ajuntament de Girona i en base a l’operació 
analitzada, es poden obtenir les següents conclusions: 

◙ Adequació de la tramitació normativa estatal i comunitària en matèria de contractació 
pública: S’ha evidenciat un seguiment estricte dels requisits legals aplicables als contractes menors. En 
general els expedients estan completament documentats 

◙ Comptabilitat separada: L’Ajuntament de Girona manté un sistema de comptabilitat separada que 
permet associar totes les transaccions corresponents a l’operació cofinançada. 

◙ Pista d’auditoria: S’ha constatat el manteniment d’una pista d’auditoria adequada en els termes de 
l’article 15 del Reglament (CE) núm. 1828/2006. 

◙ Elegibilitat de les despeses: S’han tingut en compte els criteris corresponents a les despeses 
subvencionables. 

◙ Informació i Publicitat: Les mesures d’informació i publicitat dutes a terme permeten donar 
compliment a allò establerts als articles 6 a 9 del Reglament (CE) núm. 1828/2006. 

◙ Polítiques horitzontals: S’ha verificat l’observança d’allò establert per la normativa aplicable en 
matèria de medi ambient i d’igualtat d’oportunitats. 

◙ Execució física i entrega de béns i serveis: S’ha comprovat l’entrega material dels serveis 
contractats i la realitat física de l’activitat cofinançada. 
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5. RECOMANACIONS 

Una vegada analitzada l’operació es recomana: 

◙ Cal esmenar la incidència referida a la certificació de 2006,52€  de 31 de gener de 2011 relativa a 
les retribucions del mes de gener del Sr Pons.  L’import correcte hauria de ser 2.002,06 €. La 
diferència de 4,52 € realment va ser abonada a l’interessat en data 24.02.2011 

◙ Tenir present que durant aquest semestre no s’han registrat les despeses de personal 
corresponents a la Sra Maria del Mar Jordan (gener-Abril) 

 

A Girona, 25 d’octubre de 2011  

 

 

 

       Cap d’equip  

       ECA, S.A.U. 

  

  

       

       Sr Joan Gusiñer Mir  

 

        

 

 

Queden reservats tots els drets. No es permet la cessió, us, reproducció total o parcial, tractament 
informàtic ni comunicació del contingut d’aquest document sense autorització escrita del Departament 
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
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ANNEX I: PROVES GRÀFIQUES DE COMPLIMENT 

Prova de Compliment 

Verificació Física 

◙ Descripció de l’abast de l’anàlisi: La verificació es realitza amb l’objecte de constatar la realitat 
dels bens i/o serveis cofinançats, com també de comprovar el compliment de la normativa 
d’informació i publicitat establerta a l’article 69 del Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, 
desenvolupat en els articles 8 i 9 del Reglament (CE) núm. 1828/2006, de la Comissió. 

En el transcurs de la vista es va mantenir una reunió  a l’ Ajuntament de Girona, amb la Sra  
Susana Ferrer i el Sr  Victor Pons responsables del projecte  per tal de revisar la documentació que 
permet avaluar la progressiva realització del mateix  i valorar la realització dels serveis contractats. 
A títol informatiu s’adjunta com annex la tramitació d’un dels contractes. 

◙ Descripció de la prova de compliment: La realitat física de les despeses que es presenten a 
cofinançar ha estat verificada mitjançant  la verificació de les accions de divulgació que s’han dut a 
terme en el període auditat, una petita mostra de les quals figura en l’annex. No s’ha efectuat una 
nova visita en el Parc Tecnològic donat que encara no s’han instal·lat els equips.    

◙ Conclusió de la verificació física: S’ha verificat la realitat material de l’operació presentada a 
cofinançar i les mesures dutes a terme en matèria d’informació i publicitat.  
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ANNEX II: NORMATIVA APLICABLE 

Normativa comunitària 

◙ Reglament (CE) nº 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relatiu al 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional i pel qual es deroga el Reglament (CE) nº 1783/1999. 

◙ Reglament (CE) nº 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol de 2006, pel qual s’estableixen les 
disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social 
Europeu i al Fons de Cohesió i es deroga el Reglament (CE) nº 1260/1999. 

◙ Reglament (CE) nº 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, que fixa les normes de 
desenvolupament per al Reglament (CE) nº 1083/2006 del Consell, pel qual s’estableixen les 
disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social 
Europeu i al Fons de Cohesió i el Reglament 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu 
al Fons Europeu de Desenvolupament Regional. 

◙ Reglament (CE) nº1989/2006 del Consell, de 21 de desembre de 2006 que modifica l’annex III del 
Reglament (CE) nº 1083/2006 pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i es deroga el 
Reglament (CE) nº 1260/1999. 

◙ Reglament (CE) nº 284/2009 del Consell, de 7 d’abril de 2009, que modifica el Reglament (CE) nº 
1083/2006 pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, quant a determinades 
disposicions relatives a la gestió financera. 

◙ Reglament (CE) nº 397/2009 del Parlament Europeu i del Consell, que modifica el Reglament (CE) 
nº 1080/2006, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, per allò que es refereix a la 
subvencionabilitat de les inversions en eficiència energètica i energies renovables als habitatges. 

◙ Decisió 2006/702/CE, de 6 d’octubre de 2006 relativa a les directrius estratègiques comunitàries en 
matèria de cohesió. 

◙ Directiva 2004/17/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, sobre 
coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes en els sectors de l’aigua, l’energia, els 
transports i els serveis postals. 

◙ Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, sobre 
coordinació dels procediment d’adjudicació dels contractes públics d’obres subministraments i 
serveis. 

◙ Directiva 2005/51/CE de la Comissió, de 7 de setembre de 2005, per la qual es modifica l’annex XX 
de la Directiva 2004/17/CE del Parlament Europeu i del Consell i l’annex VIII de la Directiva 
2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre contractació pública. 

◙ Directiva 2005/75/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de novembre de 2005, que 
corregeix la Directiva 2004/18/CE sobre coordinació dels procediment d’adjudicació dels contractes 
públics d’obres subministraments i serveis. 

◙ Reglament (CE) 2083/2005 de la Comissió, de 19 de desembre de 2005, per la qual es modifiquen 
les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell en allò que concerneix 
als seus llindars d’aplicació en matèria de procediments d’adjudicació de contractes. 
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◙ Reglament (CE) 1422/2007 de la Comissió, de 4 de desembre de 2007, per la qual es modifiquen 
les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell en allò que concerneix 
als seus llindars d’aplicació en matèria de procediments d’adjudicació de contractes (aplicable des 
de l’1 de gener de 2008). 

◙ Orientacions per a la determinació de les correccions financeres que s’han d’aplicar a les despeses 
cofinançades pels Fons Estructurals i el Fons de Cohesió quan no es respecten les regles en 
matèria de mercats públics. COCOF 07/0037/02-FR, 21/11/2007. 

◙ Document d’orientació sobre les verificacions de gestió que hauran de dur a terme els Estats 
membres en operacions cofinançades pelsFons Estructurals i el Fons de Cohesió durant el període 
de programació 2007-2013. COCOF 

◙ Reglament (CE) nº 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació del 
articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes de minimis. 

◙ Directiva 92/43/CEE de 21 de maig de 1992, sobre els hàbitats naturals i fauna i flora silvestres 
(2000/2111(INI)).  

◙ Directiva 97/11/CE del Consell, de 3 de març de 1997, per la qual es modifica la Directiva 
85/337/CEE relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats 
sobre el medi ambient. 

◙ Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relativa a 
l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tractament entre homes i dones en 
assumptes de treball i ocupació. 

◙ Decisió C(2007) 630, de 7 de desembre de 2007, pel qual s’aprova el Programa Operatiu FEDER 
de Catalunya 2007-2013. 

Normativa estatal 

◙ Ordre EHA/524/20008 de 26 de febrer, per la qual s’aproven les normes sobre les despeses 
subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i del 
Fons de Cohesió. 

◙ Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

◙ Llei 30/1992, de 26 de Novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu comú (Modificada per la llei 4/1999, de 13 de Gener). 

◙ Llei 33/2003 de 3 novembre, Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques. 

◙ Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. 

◙ Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

◙ Real Decret 1098/2001, de 12 de octubre, per el que s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

◙ Llei 30/2007 de 31 d’octubre de 2007, Contractes del Sector Públic. 

◙ Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, 
energia, transports i serveis postals.  
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◙ Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

◙ Ordre EHA/3875/2007, de 27 de desembre, per la qual es fan públics els límits dels diferents tipus 
de contractes a efectes de la contractació administrativa a partir de l’1 de gener de 2008. 

◙ Ordre PRE/116/2008, de 21 de gener, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres pel 
qual s’aprova el Pla de Contractació Pública Verd de l’Administració General de l’Estat i els seus 
Organismes Públics, i les Entitats Gestores de la Seguretat Social. 

◙ Ordre EHA/1220/2008, de 30 d’abril, per la qual s’aproven les instruccions per operar a la 
Plataforma de Contractació de l’Estat.  

◙ Ordre EHA/1049/2008, de 10 d’abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.  

◙ Circular nº 1/2007 de la Direcció General de Fons Comunitaris sobre Certificació de Despeses 
derivades de modificacions de contractes, del FEDER i del Fons de Cohesió. 

◙ Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

◙ Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.  

◙ Llei 6/2001, de 8 de maig, que modifica el Real Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, 
d’avaluació d’impacte ambiental. 

◙ Real Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació 
d’Impacte Ambiental de projectes. 

◙ Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, para la igualtat efectiva de dones i homes.  

Normativa autonòmica 

◙ Lleis de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

◙ Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, per el que s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances publiques de Catalunya, modificat per les lleis 7/2004, 12/2004 y 17/2007 

◙ Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992. Correccions 
d'errades: BOE núm. 311, de 28 de desembre de 1992; BOE núm. 23, de 27 de gener de 1993). 

◙ Instruccions de 12 de gener de 2005, conjuntes de la Intervenció General i el Gabinet Jurídic sobre 
l'adequació de les bases reguladores i les convocatòries de subvencions a la nova regulació de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

◙ Circular conjunta de l'Interventor General i el Gabinet Jurídic Central de 14 de juliol de 2000 sobre 
els criteris en els procediments d'atorgament de subvencions. 

◙ Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions. DOGC 
núm. 2500, de 21 d’octubre de 1997. 

◙ Decret Legislatiu 221/1999, de 27 de juliol, per el qual s’aprova el Reglament de la Caixa General 
de Depòsits de la Generalitat de Catalunya, i s’unifica el règim de les garanties que en front d’ela es 
poden presentar  (DOGC núm. 2945, de 4.8.1999). 
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◙ Decret  96/2001, de 20 de març (Deroga els decrets 313/1993, de 24 de novembre i 342/1996, de 
29 d’octubre) (DOGC núm. 3367, de 11.4.2001). 

◙ Reestructuració del Departament d’Economia i Finances. Creació de la Direcció General de 
Contractació Pública. Decret 566/2006, de 19 de desembre (DOGC núm. 4785, de 21.12.2006). 

◙ Decret 323/1998, d’1 de desembre, de creació del Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC núm. 2794, de 28.12.1998). 

◙ Protocol de Col·laboració entre el Departament d’Economia i Finances i el Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la Gestió de la 
Subvenció FEDER destinada a l’Administració Local en el PO FEDER de Catalunya 2007 – 2013. 

◙ Manual General de Procediments de Gestió i Control de la Direcció General d’Administració Local 
per al Tramo Local del PO FEDER de Catalunya 2007 – 2013.  

◙ Pla de Control de la Direcció General d’Administració Local per al Tramo Local del PO FEDER de 
Catalunya 2007 – 2013.  

◙ Ordre GAP/442/2008, de 14 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar 
operacions dels ens locals susceptibles de coinançament pel FEDER, per al període 2007-2013, i 
es convoca el termini de presentació de sol·licituds per al quadrienni 2007-2010, eixos 2 i 4. 

◙ Ordre GAP/443/2008, de 13 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar 
actuacions dels ens locals susceptibles de coinançament del FEDER, per al període 2007-2013, i 
es convoca el termini de presentació de sol·licituds per a l’Eix 5. 

◙ Ordre GAP/472/2008, de 6 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
seleccionar un projecte dels ens locals amb una població de dret de més de 200.000 habitants 
susceptible de coinançament del FEDER, i es convoca el termini de presentación de sol·licituds per 
al període 2007-2013, Eix 1 Economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial. 

◙ Ordre GAP/131/2009, de 23 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar 
operacions dels ens locals susceptibles de coinançament pel FEDER, per al període 2007-2013, i 
es convoca el termini de presentació de sol·licituds per al període 2007-2011, Eix 1, per a l’àmbit 
territorial de la Diputació de Barcelona. 

◙ Ordre GAP/522/2008, de 28 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de coinançament pel FEDER, per al període 
2007-2013, i es convoca el termini de presentació de sol·licituds per al quadrienni 2007-2010, Eix 1, 
per a la demarcació de Girona. 

◙ Ordre GAP/545/2008, de 2 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de ser coinançades pel FEDER per al període 
de 2007-2013, i s’obre el termini per presentar sol·licituds per al quadrienni de 2007-2010, Eix 1, 
per a la demarcació de Lleida. 

◙ Ordre GAP/520/2008, de 28 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
seleccionar operacions dels ens locals de la demarcació de Tarragona susceptibles de ser 
coinançades pel FEDER per al període de 2007-2013, i s’obre la convocatòria per presentar 
sol·licituds per al quadrienni de 2007-2010, Eix 1. 
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ANNNEX  

 

1) Decret de contractació Iglésies Associats, S.L.  

2) Anunci a l’Econòmic 23-29 d’abril anunciant activitats del mes d’abril. 

3) Fotografia d’una de les sessions  

4) Model full d’assistència a les sessions de divulgació. 

5) Informació de continguts Web    

 

 

 


