COL·LEGI DE SECRETARIS,
INTERVENTORS I TRESORERS
D’ADMINISTRACIÓ LOCAL
DE GIRONA

JORNADA PER A CÀRRECS ELECTES:
GESTIÓ I ADMINISTRACIO DELS AJUNTAMENTS
GIRONA, 5 de juliol de 2019
PROGRAMA
9:15-9:30h: Rebuda dels assistents.
Presentació de la jornada a càrrec de la Presidenta del Col·legi de Secretaris interventors i
Tresorers de la Província de Girona, Sra. Yolanda Maria Toral.
9.30-10:30h: L’organització municipal. Drets i deures dels càrrecs electes. La transparència.
El personal al servei de l’Ajuntament.
10:30-11:15h: Les competències municipals, pròpies, impròpies i delegades. Els serveis
mínims.
11:15-12:00h: Descans. S’organitza visita guiada opcional de 20 a 30 minuts a l’exposició
FARAO de CAIXA FORUM. Cal informar de l’interès en realitzar la visita en el moment de la
inscripció.
12:00-13:00h: La Gestió econòmica i pressupostària. El control intern i la responsabilitat
comptable.
13:00-14:00h: La contractació pública i la gestió urbanística.
OBJECTIU
L’objectiu de la jornada és clarificar les diferents qüestions relatives a la gestió i administració
de les entitats per part dels càrrecs electes en la nova etapa de govern que s’ha obert a partir
de les eleccions municipals del maig 2019.
DESTINATARIS
Els càrrecs electes de les diferents entitats, ja siguin municipis, províncies o comarques,
gerents i càrrecs de confiança, així com qualsevol altra persona interessada en tenir una visió
global de la gestió i administració de l’Ajuntament.
DATA, HORARI I LLOC
Data: Divendres 5 de juliol de 2019 - Horari: de 9.30 a 14.00 hores
Lloc: Sala d’actes del CAIXAFORUM GIRONA (Carrer Ciutadans núm.19 de Girona).
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PROFESSORAT
Jordi Turon Serra
Vicesecretari de la Diputació de Girona
Anna Maria Linares Bravo
Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Bescanó
Yolanda Maria Toral Morente
Interventora del Consell Comarcal del Baix Empordà i de l’Ajuntament de l’Escala
Pere Serrano Martín
Secretari de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí
PREU
S’estableix una quota d’inscripció de 60,00 euros.
INSCRIPCIONS
S’hauran de formalitzar mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a l’adreça
cositalgirona@gmail.com, tot indicant nom i cognoms, DNI, institució i càrrec, i el pagament de
la matrícula per transferència bancària al núm. de compte ES98 2100 8101 9123 00156346.
Places limitades. Cal indicar si tenen interès en fer la visita guiada opcional.
CERTIFICAT
A les persones inscrites que assisteixin al curs se’ls expedirà un certificat d’assistència.
CONDICIONS DE LA INSCRIPCIÓ
1.- La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 12:00 del dia hàbil anterior a la
data de la seva celebració.
2.- La confirmació, per part del CSITAL Girona, de la inscripció en l'acció formativa genera la
meritació de la quota d'inscripció.
3.- La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Girona) de
la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dona dret
a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la
factura emesa pendent d'abonament.
4.- La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima
de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada
amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués
estat abonada.
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5.- Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran
inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Girona, fins que
no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per
part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL
Girona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.
ORGANITZACIÓ I INFORMACIÓ
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Girona
C/ Joan Maragall, 19, entresòl 1 A, 17002 Girona
Telèfon: 972203631
E-mail: cositalgirona@gmail.com
Amb la col.laboració de la Diputació de Girona i la Fundació bancària la Caixa.

