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Referència: Aprovació del Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès per al subministrament de documentació per a l’exercici del control intern a les entitats locals i del 
model de control intern i de l’acord en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les 
despeses i les obligacions i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de 
la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local subjectes a la funció interventora.
Document: Anunci d’exposició pública.

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’ACORD DE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EN 

RELACIÓ AL SUBMINISTRAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER A L’EXERCICI DE CONTROL 
INTERN A LES ENTITATS LOCALS

El Ple de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en sessió extraordinària de data 23/05/2019, va aprovar, per 
unanimitat, el text del conveni de col·laboració interadministrativa amb la Diputació de Girona, en relació al 
subministrament de documentació per a l’exercici de control intern a les entitats locals i que copiat diu:

“Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
(Barcelona), per al subministrament de documentació per a l’exercici del control intern a les entitats locals

Parts que intervenen:

Per una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada pel seu president, el Sr. Miquel Noguer i 
Planas, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la 
Junta de Govern de data [data de la Junta de Govern].

I, per l’altra, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb NIF P0818000B, representat per l’alcalde, Albert Gil Gutiérrez, 
assistit pel secretari municipal, Antoni Peralta Garcerá. 

Exposen:

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 (RCIL), té per objecte el desenvolupament reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és regular 
els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació.

Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex, que requereix l’especialització 
adequada del personal local, amb la finalitat de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia 
de municipis de la demarcació de Girona, la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a 
les de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en control intern amb la finalitat 
de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals de Girona.

La Diputació de Girona, d’acord amb el que preveu el seu Pla de Serveis, ofereix als municipis de la seva província:

 L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics.
 Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats a l’Acord del Consell de 

Ministres en relació amb l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.
 Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits 

bàsics.
 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció interventora.
 L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes a les normes pressupostàries 

i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 
32.1.d de l’RCIL.

 Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les actuacions previstes a les 
normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan 
interventor.

 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer.

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de la funció interventora i del control 
financer, és susceptible d’utilització per [nom entitat local], la qual cosa representa una significativa economia de 
recursos, i permet  l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent.
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Aquest conveni interadministratiu s’empara en l’article 47, apartats 1 i 2.a, de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, que estableix  la possibilitat de subscriure convenis entre dues o més administracions 
públiques, en els quals es pot incloure la utilització de mitjans, serveis o recursos d’una altra Administració Pública, per 
a l’exercici de les competències pròpies o delegades. Atès que l’objecte del conveni és el subministrament de 
documentació per a l’exercici del control intern a les entitats locals, està inclòs en les competències pròpies de la 
Diputació.

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i, a tal efecte,

Acorden:

Primer.- Objecte

Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del 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 (RCIL), que té per objecte el 
desenvolupament reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la finalitat del qual és regular els procediments de control 
intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació.

Segon.- Durada

La vigència d’aquest conveni és de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord exprés d’ambdues parts, a partir de la 
data en què es signi.

Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona

Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons sigui procedent:

a) Models de documentació per a l’aprovació i aplicació del model de control intern, així com per a la tramesa dels 
resultats del control intern de l’exercici, disponibles prèviament per a les entitats locals adherides al Servei 
d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals (SCI).

b) Per a l’exercici de la funció interventora:
 L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics.
 Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada adaptades prèviament als extrems fixats per l’Acord del 

Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.
 Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits 

bàsics.
 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció interventora, disponibles prèviament 

per a les entitats locals adherides a l’SCI.

c) Per a l’exercici del control financer:
 L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes a les normes 

pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, 
d’acord amb l’article 32.1.d de l’RCIL.

 Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les actuacions previstes a les 
normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan 
interventor.

 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer, disponibles prèviament per a 
les entitats locals adherides a l’SCI.

La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del coneixement transferit.

Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de la Roca del Vallès

Els compromisos de l’Ajuntament de la Roca del Vallès són els següents:

a) Utilitzar la informació facilitada per la Diputació de Girona, únicament per al desenvolupament de les tasques de 
control intern del seu sector institucional, i no cedir-la a tercers per a cap finalitat, i específicament la comercial.

b) Vetllar per tal que la utilització de la documentació transferida per la Diputació de Girona, quan s’inclogui en 
aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor i es reservi a la finalitat autoritzada.

c) Remetre a la Diputació de Girona, si es considera oportú, una memòria anual  que inclogui propostes de millora i 
altres aportacions que puguin resultar de la seva implementació, amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar 
solucions a les qüestions que vagin sorgint.

Cinquè.- Comunicacions

Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions s’han de dur a terme, preferiblement, 
per mitjans telemàtics i amb mesures de seguretat suficients per evitar-ne la pèrdua o la còpia no autoritzada.
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Sisè.- Responsables

Serà responsable i participarà en el projecte per part de la Diputació de Girona la Intervenció General de la Diputació.

Serà responsable i participarà en el projecte per part de l’Ajuntament de la Roca del Vallès la Intervenció l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès.

Setè.- Causes d’extinció

No obstant el que s’ha dit anteriorment, seran causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu 
de les institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de les accions que en 
constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les clàusules.

Vuitè.- Eficàcia i publicitat

El conveni obliga des del moment de la seva signatura.

La Diputació de Girona ha de publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a la web 
del Registre de convenis de col·laboració i de cooperació de la Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la Roca del Vallès al butlletí oficial de la comunitat 
autònoma o de la província corresponent.

Novè.- Naturalesa jurídica

Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre 
sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les parts.
Les parts accepten les clàusules d’aquest document i, com a prova de conformitat, el signen en el lloc i la data que 
s’indiquen a les signatures d’aquest document.”

Annex

ANNEX I
Tipus de despeses i obligacions, sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia 

en règim de requisits bàsics
(Es relacionen, a títol informatiu, quines són les disposicions de l’ACM corresponent que regulen 

la mateixa despesa o obligació)

1. ÀREA DE PERSONAL ACM2008 ACM2018

1.1 Altes personal funcionari   

 1.1.1 Aprovació de convocatòria de personal funcionari de 
carrera (fase A) -  

 1.1.2 Aprovació de convocatòria de personal funcionari interí 
(fase A) -  

 1.1.3 Nomenament de personal funcionari de carrera (fase D) -  

 1.1.4 Nomenament de personal funcionari interí (fase D) -  

 1.1.5 Nomenament de personal funcionari derivat de comissió 
de serveis (fase AD/D) -  

 1.1.6 Nomenament i cessament de personal funcionari derivat 
de lliure designació (fase AD/D) -  

 1.1.7 Altres formes de provisió de personal funcionari (fase 
AD) -  

1.2 Altes personal laboral   

 1.2.1 Aprovació de convocatòria de personal laboral fix (fase 
A) -  

 1.2.2 Aprovació de convocatòria de personal laboral temporal 
(fase A) -  

 1.2.3 Contractació de personal laboral fix (fase D) 2.1  

 1.2.4 Contractació de personal laboral temporal (fase D) 2.2  

 1.2.5 Contractació de personal laboral temporal a través d'un 
Pla de contractació (fase D) 2.2  

 1.2.6 Pròrroga de contractes laborals (fase AD) 2.4  

1.3 Altes personal directiu i/o eventual   

 1.3.1 Aprovació de convocatòria de personal directiu (fase A) -  

 1.3.2 Contractació de personal directiu (fase D) -  
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 1.3.3 Contractació de personal eventual (fase AD) -  

1.4 Expedients de nòmines de retribucions del personal   

 1.4.1 Nòmines de retribucions del personal (fase ADO/O) 3  

1.5 Expedients de productivitat, complements, i altres variacions   

 1.5.1 Autorització i compromisos del complement de 
productivitat (fase AD) -  

 1.5.2 Reconeixement de l'obligació del complement de 
productivitat (fase ADO/O) -  

 1.5.3
Autorització i compromís d'altres plusos i complements 
(polivalències, disponibilitat, treball en festius, 
menyscapte de diners, ...) (fase AD)

-  

 1.5.4
Reconeixement de l'obligació d'altres plusos i 
complements (polivalències, disponibilitat, treball en 
festius, menyscapte de diners, ...) (fase ADO/O)

-  

 1.5.5 Altres productivitats (fase ADO/O) -  

 1.5.6 Reconeixement de serveis (fase ADO/O) -  

 1.5.7 Reconeixement de grau personal consolidat (fase 
ADO/O) -  

 1.5.8 Abonament d'indemnitzacions a l'empara del RD 
462/2002 (fase ADO/O) -  

1.6 Expedients relatius a contribucions al Pla de pensions dels 
empleats de l'Entitat local i organismes autònoms   

 1.6.1 Aprovació de la despesa (fase AD) -  

 1.6.2 Reconeixement de l'aportació al pla de pensions (fase 
ADO/O) 4  

1.7 Expedients d'aprovació i reconeixement de la quota a la 
Seguretat Social   

 1.7.1 Aprovació i reconeixement de la quota patronal a la 
Seguretat Social (fase ADO/O) 5  

1.8 Expedients per a la concessió d'ajudes d'acció social al 
personal, tant funcionari com laboral   

 1.8.1 Aprovació convocatòria (fase A) 25  

 1.8.2 Resolució convocatòria (fase D) 25  

 1.8.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) 25  

1.9 Expedients per a la concessió de bestretes al personal, tant 
funcionari com laboral   

 1.9.1 Concessió de bestretes al personal (fase AD) 25  

 1.9.2 Reconeixement de l'obligació de bestretes al personal 
(fase ADO/O) 25  

 1.9.3 Concessió de bestretes reintegrables a treballadors amb 
sentència al seu favor (fase ADO) 27  

1.10 Altres expedients de personal   

 1.10.1 Aprovació de la despesa (fase A) -  

 1.10.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) -  

 1.10.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) -  

2. ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I 
PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL ACM2008 ACM2018

2.1

Preparació i adjudicació d'expedients de contractació d'obres 
(inclosos els contractes de subministrament de fabricació 
quan el PCAP determini l'aplicació directa del contracte 
d'obres)

  

 2.1.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) 2.1.1.A)

 2.1.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D) 2.1.1.B.1)

 2.1.3 Formalització (fase AD/D) 2.1.1.B.2)

2.2
Preparació i adjudicació d'expedients de contractació 
conjunta de projecte i obra, quan sigui possible establir 
l'import estimatiu de les obres

 

 2.2.1 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD) 2.2.1.A.1)
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 2.2.2 Formalització (fase AD) 2.2.1.A.2)

2.3

Preparació i adjudicació d'expedients de contractació 
conjunta de projecte i obra, quan, en el cas de l'article 234.5 
de la LCSP, no sigui possible establir l'import estimatiu de 
les obres

 

2.3.1 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD projecte) 2.2.2.A)

 2.3.2 Formalització (fase AD projecte) 2.2.2.A)

 2.3.3 Aprovació de l'expedient de despesa de les obres (fase 
AD obra) 2.2.2.B)

2.4

Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra 
(incloses les fases posteriors a la formalització en els 
contractes tramitats en el marc d'un sistema de 
racionalització tècnica de la contractació)

 

 2.4.1 Modificats (fase AD) 2.1.2

2.4.2 Continuació provisional de les obres (fase AD)  - -

 2.4.3 Revisió de preus (fase AD) 2.1.3

 2.4.4 Certificacions d'obres (fase O) 2.1.4

 2.4.5 Reconeixement de l'obligació per l'IVA meritat en el 
pagament de les certificacions d'obres (fase O) 2.1.5

 2.4.6 Certificació final (fase O) 2.1.6

 2.4.7 Liquidació (fase O) 2.1.7

 2.4.8 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (fase ADO) 2.1.8

 2.4.9 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) 2.1.9

 2.4.10 Resolució del contracte (fase ADO/O) 2.1.10

 2.4.11

Pagament de primes o compensacions als participants 
en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el 
cas de renúncia a la celebració del contracte o 
desistiment del procediment (fase ADO)

2.1.11

2.5 Expedients de concessió d'obres  

 2.5.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) 6.1.A)

 2.5.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D) 6.1.B.1)

 2.5.3 Formalització (fase AD/D) 6.1.B.2)

 2.5.4 Modificats (fase AD) 6.2

 2.5.5 Revisió de preus (fase AD) 6.3

 2.5.6 Abonaments per aportacions durant la construcció (fase 
O) 6.4.1

 2.5.7 Abonaments per aportacions al final de la construcció 
(fase O) 6.4.2

 2.5.8

Abonaments en cas que el finançament de la construcció 
de l'obra es realitzi a través de subvencions o préstecs 
reintegrables, d'acord amb l'article 265 de la LCSP (fase 
O)

6.4.3

 2.5.9 Abonament al concessionari de la retribució per la 
utilització de l'obra (fase O) 6.5

 2.5.10 Aportacions públiques a l'explotació, previstes a l'article 
268 de la LCSP (fase ADO/O) 6.6

 2.5.11 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (fase ADO) 6.7

 2.5.12 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) 6.8

 2.5.13 Resolució del contracte (fase ADO) 6.9

 2.5.14

Pagament de primes o compensacions als participants 
en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el 
cas de renúncia a la celebració del contracte o 
desistiment del procediment (fase ADO)

6.10

 2.5.15
Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi 
resultat adjudicatari de la corresponent concessió (fase 
ADO)

6.11
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2.6

Expedients de subministraments (Subministraments en 
general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al 
tractament de la informació, i els contractes de 
subministraments de fabricació quan el PCAP no determini 
l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases 
posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el 
marc d'un sistema de racionalització tècnica de la 
contractació)

  

 2.6.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) 3.1.1.A)

 2.6.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D) 3.1.1.B.1)

 2.6.3 Formalització (fase AD/D) 3.1.1.B.2)

 2.6.4 Revisió de preus (fase AD) 3.1.2

 2.6.5 Modificació del contracte (fase AD) 3.1.3

 2.6.6 Abonaments a compte (fase O) 3.1.4

 2.6.7 Pròrroga del contracte (fase AD) 3.1.6

 2.6.8 Entregues parcials i liquidació (fase O) 3.1.5

 2.6.9 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (fase ADO) 3.1.7

 2.6.10 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) 3.1.8

 2.6.11 Resolució del contracte (fase ADO) 3.1.9

 2.6.12

Pagament de primes o compensacions als participants 
en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el 
cas de renúncia a la celebració del contracte o 
desistiment del procediment (fase ADO)

3.1.10

2.7

Expedients de serveis (Serveis en general, i per a les fases 
posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el 
marc d'un sistema de racionalització tècnica de la 
contractació)

 

 2.7.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) 4.1.1.A)

 2.7.2 Adjudicació  (sense fase pressupostària/AD/D) 4.1.1.B.1)

 2.7.3 Formalització (fase AD/D) 4.1.1.B.2)

 2.7.4 Modificació del contracte (fase AD) 4.1.2

 2.7.5 Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD) 4.1.3

 2.7.6 Abonaments a compte (fase O) 4.1.4

 2.7.7 Pròrroga dels contractes (fase AD) 4.1.6

 2.7.8 Entregues parcials i liquidació (fase O) 4.1.5

 2.7.9 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (fase ADO) 4.1.7

 2.7.10 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) 4.1.8

 2.7.11 Resolució del contracte (fase ADO) 4.1.9

 2.7.12

Pagament de primes o compensacions als participants 
en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el 
cas de renúncia a la celebració del contracte o 
desistiment del procediment (fase ADO)

4.1.10

2.8 Expedients de concessió de servei   

 2.8.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) - -

 2.8.2 Adjudicació  (sense fase pressupostària/AD/D) - -

 2.8.3 Formalització (fase AD/D) - -

 2.8.4 Modificats (fase AD) - -

 2.8.5 Revisió de preus (fase AD) - -

 2.8.6 Abonaments per aportacions (fase O) - -

 2.8.7
Abonaments en el cas que el finançament del servei es 
realitzi a través de subvencions o préstecs reintegrables 
(fase O)

- -
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 2.8.8 Abonament al concessionari de la retribució pel servei 
(fase O) - -

 2.8.9 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (fase ADO) - -

 2.8.10 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) - -

 2.8.11 Resolució del contracte (fase ADO) - -

 2.8.12

Pagament de primes o compensacions als participants 
en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el 
cas de renúncia a la celebració del contracte o 
desistiment del procediment (fase ADO)

- -

 2.8.13
Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi 
resultat adjudicatari de la corresponent concessió (fase 
ADO)

- -

2.9 Encàrrecs de gestió regulats en la LCSP   

 2.9.1 Encàrrec (fase AD) 8.2.1

 2.9.2 Modificacions de l'encàrrec (fase AD) 8.2.2

 2.9.3 Abonaments durant l'execució dels treballs (fase O) 8.2.3

 2.9.4 Liquidació (fase O) 8.2.4

2.10 Adquisició de béns immobles   

 2.10.1 Aprovació de la despesa (fase A) 17.1.A.2)
17.4.A)

 2.10.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) 17.1.B.1)
17.4.B)

2.11
Arrendament de béns immobles, ja sigui tramitat com a 
expedient independent o en expedient d'alienació de 
l'immoble en què simultàniament s'acordi l'arrendament

 

 2.11.1 Proposta d'arrendament (fase A) 17.3.1.1)
17.5.1.1)

 2.11.2 Acord de concertació de l'arrendament (fase AD/D) 17.3.1.2)
17.5.1.2)

 2.11.3 Pròrroga i novació (fase AD) 17.3.2
17.5.2

 2.11.4 Reconeixement de l'obligació (fase O) 17.3.3
17.5.3

2.12 Permuta de béns   

 2.12.1 Aprovació i compromís de la permuta (fase AD) - -

 2.12.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) - -

2.13 Contractació d'assegurances   

 2.13.1 Aprovació de la despesa (fase A) - -

 2.13.2 Compromís de la despesa (fase D) - -

 2.13.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) - -

2.14 Contractació de pla de pensions   

 2.14.1 Aprovació de la despesa (fase A) - -

 2.14.2 Compromís de la despesa (fase D) - -

 2.14.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) - -

2.15 Contractes d'accés a bases de dades i de subscripció a 
publicacions, tramitades d'acord amb la DA 9ª LCSP   

 2.15.1 Aprovació i compromís de la despesa (fase AD) - -

 2.15.2 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - -

2.16 Contractació de creació i interpretació artística i literària i 
contractes privats d'espectacles   
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 2.16.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) 7.1

 2.16.2 Adjudicació  (sense fase pressupostària/AD/D) 7.1

 2.16.3 Formalització (fase AD/D) 7.1

 2.16.4 Modificació del contracte (fase AD) 7.1

 2.16.5 Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD) 7.1

 2.16.6 Abonaments a compte (fase O) 7.2

 2.16.7 Pròrroga dels contractes (fase AD) 7.1

 2.16.8 Liquidació (fase O) 7.2

 2.16.9 Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (fase ADO) 7.2

 2.16.10 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) 7.2

 2.16.11 Resolució del contracte de serveis (fase ADO) 7.2

 2.16.12

Pagament de primes o compensacions als participants 
en el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el 
cas de renúncia a la celebració del contracte o 
desistiment del procediment (fase ADO)

7.2

2.17
Reclamacions que es formulen davant l'administració, en 
concepte d'indemnització de danys i perjudicis, per 
responsabilitat patrimonial

  

 2.17.1 Expedient d'autorització, disposició i reconeixement de 
l'obligació (fase ADO) 6.1

 2.17.2 Execució de sentències (fase ADO) - -

2.18 Expedients d'actes resolutoris de recursos administratius 
amb contingut econòmic  

 2.18.1 Acte de resolució del recurs (fase ADO) - -

2.19 Despeses, les fases A i D de les quals, no estan subjectes a 
fiscalització prèvia d'acord amb l'article 17 del RD 424/2017  

 2.19.1 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - -

2.20
Contractes tramitats en el marc d'un sistema de 
racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase 
d'adjudicació/ formalització)

  

 2.20.1 Inici de licitació d'obra (sense fase pressupostària) 5.1.1.A)
5.2.1

 2.20.2 Inici de licitació de subministrament  (sense fase 
pressupostària)

5.1.1.A)
5.2.1

 2.20.3 Inici de licitació de servei  (sense fase pressupostària) 5.1.1.A)
5.2.1

 2.20.4 Adjudicació de l'acord marc (sense fase pressupostària) 5.1.1.B)

 2.20.5 Formalització de l'acord marc  (sense fase 
pressupostària) 5.1.1.C)

 2.20.6 Adjudicació d'un contracte basat en un acord marc (fase 
AD) 5.1.2

 2.20.7 Modificació de l'acord marc d'obres (sense fase 
pressupostària) 5.1.3

 2.20.8 Modificació de l'acord marc de subministraments (sense 
fase pressupostària) 5.1.3

 2.20.9 Modificació de l'acord marc de serveis (sense fase 
pressupostària) 5.1.3

 2.20.10 Adjudicació a través de sistemes dinàmics de 
contractació d'obres (fase AD) 5.2.2

 2.20.11 Adjudicació a través de sistemes dinàmics de 
contractació de serveis (fase AD) 5.2.2

 2.20.12 Adjudicació a través de sistemes dinàmics de 
contractació de subministraments (fase AD) 5.2.2

2.21 Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i 
privats, i responsabilitat patrimonial   

 2.21.1 Aprovació de la despesa (fase A) - -

 2.21.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) - -
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 2.21.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - -

3. ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015 ACM2008 ACM2018

3.1 Subvencions en règim de concurrència competitiva   

 3.1.1 Aprovació de la despesa - Convocatòria (fase A) 18.1.A)  

 3.1.2 Ampliació i/o distribució del crèdit (A) 18.1.A)  

 3.1.3 Compromís de la despesa (fase D) 18.1.B)  

 3.1.4 Reconeixement de l'obligació (fase O) 18.1.C)  

3.2 Subvencions de concessió directa   

 3.2.1 Aprovació i compromís de la despesa (fase AD) 18.2.A)  

 3.2.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) 18.2.B)  

3.3 Subvencions nominatives   

 3.3.1 Aprovació i compromís de la despesa (fase AD) 18.2.A)  

 3.3.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) 18.2.B)  

3.4 Expedients de convenis subscrits amb entitats 
col·laboradores en el marc de la LGS   

 3.4.1 Aprovació de convenis amb entitats col·laboradores 
(fase AD) 20.1  

 3.4.2 Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD) 20.2  

 3.4.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) 20.3  

3.5 Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les 
quals no és aplicable la LGS   

 3.5.1 Aprovació de la despesa (fase A) 19.1  

 3.5.2 Compromís de la despesa (fase D) 19.1
19º.2  

 3.5.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) 19.1  

 3.5.4 Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD) 19.2  

3.6 Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o 
amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat   

 3.6.1 Aprovació del conveni (fase AD) 21.3.2.1  

 3.6.2 Modificacions (fase AD) 21.3.2.2  

 3.6.3 Pròrroga del conveni (fase AD) 21.3.2.3  

 3.6.4 Reconeixement de l'obligació (fase O) 21.3.2.4  

3.7 Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o 
amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret públic   

 3.7.1 Aprovació del conveni (fase AD) -  

 3.7.2 Modificacions (fase AD) -  

 3.7.3 Pròrroga del conveni (fase AD) -  

 3.7.4 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) -  

3.8 Transferències a ens dependents   

 3.8.1 Aprovació de la despesa (fase A) -  

 3.8.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) -  

 3.8.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) -  

3.9 Encomanes de gestió de la Llei 40/15 (LRJSP)   

 3.9.1 Aprovació de l'encomana (fase AD) -  

 3.9.2 Modificacions (fase AD) -  
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 3.9.3 Pròrroga de l'encomana (fase AD) -  

 3.9.4 Reconeixement de l'obligació (fase O) -  

3.10 Altres expedients de subvencions i transferències   

 3.10.1 Aprovació de la despesa (fase A) -  

 3.10.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) -  

 3.10.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) -  

4. ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS ACM2008 ACM2018

4.1. Convenis urbanístics   

 4.1.1 Aprovació del conveni (fase AD) -  

 4.1.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) -  

4.2. Ocupació directa   

 4.2.1 Aprovació de l'expedient. Autorització de la despesa 
(fase A) -  

 4.2.2 Aprovació definitiva. Compromís de la despesa (fase D) -  

 4.2.3 Pagament de l'ocupació directa_a justificar (fase O) -  

4.3 Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses   

 4.3.1 Incoació de l'expropiació: declaració de la necessitat 
d'ocupació (fase A) -  

 4.3.2 Dipòsits previs (fase D) 8.1  

 4.3.3 Indemnització per ràpida ocupació (fase ADO) 8.2  

 4.3.4 Determinació del justipreu per procediments ordinaris i 
de mutu acord (fase AD/D) 8.3  

 4.3.5 Determinació del justipreu per Jurat Provincial 
d'expropiació o òrgan anàleg (fase AD/D) 8.4  

 4.3.6 Pagament o consignació del preu just (fase O) -  

 4.3.7 Pagament d'interessos de demora per retràs en la 
determinació del justipreu i en el pagament (fase ADO) 8.5  

4.4 Altres expedients urbanístics   

 4.4.1 Aprovació de la despesa (fase A) -  

 4.4.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) -  

 4.4.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) -  

5. DESPESES FINANCERES ACM2008 ACM2018

5.1 Actius financers   

 5.1.1 Adquisició d'efectes, bons i altres títols (fase ADO) -  

 5.1.2 Avançaments i préstecs, amb o sense interès, concedits 
(fase ADO) -  

 5.1.3

Lliuraments de fons en concepte de dipòsits o fiances 
realitzats per l'entitat local i els seus organismes 
autònoms a la tresoreria o les caixes d'altres agents 
econòmics (fase ADO)

-  

 5.1.4 Adquisició d'accions i participacions (fase ADO) -  

 5.1.5 Aportacions patrimonials realitzades per les entitats 
locals o els seus organismes autònoms (fase ADO) -  

5.2 Passius financers   

 5.2.1 Amortització de préstecs i interessos derivats d'aquests, 
si és el cas (fase ADO) -  

 5.2.2
Devolució de dipòsits constituïts o de fiances 
ingressades en la tresoreria de l'entitat local o dels seus 
organismes autònoms (fase ADO)

-  

5.3 Altres despeses financeres   

 5.3.1 Aprovació de la despesa (fase A) -  

 5.3.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) -  
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 5.3.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) -  
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