
JORNADA
Novetats sobre Funció  
Pública i control intern  
en les Entitats Locals.    
El Projecte de Llei de PGE  
i el Reglament de control  
intern del sector públic local

29 juny/17
Barcelona

Objectius:
Aquesta jornada te un doble objectiu:

Analitzar les novetats del projecte de Llei de Pressupostos generals 
de l’Estat per l’exercici 2017 en matèria de funció pública: retribuci-
ons de personal, massa salarial, oferta pública d¡ocupació, taxa de 
reposició d’efectius, contractació de personal laboral, nomenament 
de funcionaris interins i limitacions per la incorporació del personal 
laboral procedent de contractes de concessió d’obra, serveis pú-
blics o d’altres contractes i d’ens instrumentals al sector públic.  
 
Comentar les principals repercussions en el desenvolupament del 
control intern de l’activitat econòmico-financera del sector públic 
local, previst en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes, 
com a conseqüència de la recent aprovació el Reial decret 424/2017, 
de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern 
de les entitats del Sector Públic Local, en relació a l’àmbit subjectiu 
d’aplicació,  les formes d’exercici: funció interventora, control finan-
cer permanent i auditoria pública, així com pel que fa a la planifica-
ció i emissió d’informes de control. 
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10.00h   Presentació de la jornada

10.15h Les novetats en matèria de funció pública en el projecte de Llei 
 de pressupostos generals de l’Estat de l’exercici 2017. 
 Ponent: Baldomero  Rovira López. Interventor de l’Ajuntament de Reus 

11.15h   Debat

11.30h  Descans

11.45h   El nou Reglament de control intern de les entitats locals.
 Incidència en el control intern  
 Ponent: Anna Maciá Bové. Interventora de l’Ajuntament de Figueres. 
 Presidenta del CSITAL Girona

12.45h  Debat

13.00h  Taula rodona amb els dos ponents que plantejaran els aspectes 
 clau dels temes exposats.  



Horari 
De 10 a 13.30 hores

Lloc de Realització 
Ll‘auditori de l’idEC 
(Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra) 
C/ Balmes, 134. Barcelona

Coordinació
Àmbit de Serveis Econòmics
Elisabet Pérez Redortra

Destinataris
La jornada està destinada als electes locals als alcaldes i alcaldesses, regidors 
i regidores que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit Serveis Econòmics 
de l’FMC i és fruit de l’acord del Comitè Executiu de l’FMC, de 27 de no-
vembre de 2015,  que aprovà, en el marc d’una nova governança de l’entitat 
2015-2019, l’estructura bàsica de l’FMC conformada amb comissions secto-
rials corresponents a àmbits d’activitat com a punt de trobada  d’alcaldes i 
alcaldesses, regidors i regidores, per analitzar juntament amb tècnics i tècni-
ques especialitzats assumptes específics.
Un d’aquests àmbits és el de Serveis Econòmics que té per objecte debatre 
aspectes relatius a l’Hisenda, finançament local, la gestió d’ingressos i dels 
serveis públics, el càlcul de costos i d’indicadors de gestió, elaboració de 
pressupostos, seguiment de l’activitat econòmico-financera i participació en 
ingressos de les administracions públiques. En aquest context l’FMC encar-
regà al Consell de CSITAL de Catalunya el disseny i coordinació de diverses 
sessions formatives destinades als membres d’aquest Àmbit en les que es 
tractin els “10 aspectes claus de la Hisenda Local” de la qual aquesta és la 
segona edició.   

Inscripcions 
El termini d’inscripció finalitza el dia 22 de juny de 2017. Per a la selecció de 
les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la 
participació del màxim nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de recepció 
de les inscripcions. 
La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu 
al web de la Federació: formació.fmc.cat 

Organitza Col·labora


