CONVENIS VIGENTS ANY 2016

Títol: Conveni entre el Departament Cultura de la Generalitat de Catalunya i
l’Institut Ramon Muntaner
Objecte

Transferència del Departament de Cultura a favor de l’Institut
Ramon Muntaner per a despeses de funcionament a càrrec de la
partida pressupostària CU14 D/448001600/440/0000 del pressupost
de la Generalitat de Catalunya

Durada
Obligacions
Econòmiques
Forma de
justificació

De l’1 de gener al 31 de desembre
Ajut concedit pel Departament de Cultura 600.000€
La fundació haurà justificar la subvenció mitjançant la presentació
d’estats financers, d’acord amb l’article 14 de l’Ordre
ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les
subvencions. I presentar abans del 31 de gener del 2017 la
documentació següent:
-La liquidació provisional del pressupost 2016
-Declaració responsable que acrediti que s’ha fet constar el suport de
la Generalitat de Catalunya en la realització de les activitats objecte
de la subvenció.
En el termini de 15 dies naturals a partir de què siguin aprovats pels
òrgans de govern de l’entitat, la liquidació pressupostària i els
comptes anuals 2016 de l’exercici 2016 de la Fundació.
Presentar l’informe de auditoria externa elaborada en compliment de
l’article 333-11.1 de Codi civil de Catalunya, en el termini màxim
de 15 dies naturals a partir de què en disposi. L’auditor te que fer un
informe complementari específic en relació a la liquidació
pressupostària que determini la seva fidelitat i correspondència amb
els estats financers i si s’ha produït un excés de finançament.
L’entitat, en qualsevol cas ha de presentar els comptes aprovats i
auditats junt amb la resta d’acreditacions detallades en aquest pacte
abans del 31 de juliol de 2017.

Títol: Conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Institut Ramon Muntaner
Objecte

Transferència de la Diputació de Tarragona a favor de l’Institut
Ramon Muntaner per a les despeses de la tercera fase de l’Inventari
del Patrimoni Cultural immaterial de les Terres de l’Ebre, a càrrec de
la partida pressupostària 210-334-48962 del pressupost de la
Diputació de Tarragona

Durada
De l’1 de gener al 31 de desembre
Obligacions
Ajut concedit per la Diputació 20.000€
Econòmiques

Forma de
justificació

La fundació haurà presentar un certificat de l’interventor de l’ens
detallat el balanç de despeses i ingressos, signat i segellat, amb el
vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de la
Diputació de Tarragona. Aquest balanç a de anar acompanyat d’una
relació classificada de despeses, amb identificació del creditor i del
document, l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de
pagament.
Còpia, degudament conformada de les factures corresponents a totes
les despeses de l’actuació, ordenades i numerades d’acord amb el
numero d’ordre correlatiu de la relació classificada de despeses o
informe d’auditor.
Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment
dels seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies
de cada activitat.
Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual,
estudis, anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què
s’ha de fer constar de manera visible la col·laboració de la Diputació
de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat
de la participació de la Diputació de Tarragona.

Títol: Conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Institut Ramon Muntaner
Objecte

Transferència de la Diputació de Tarragona a favor de l’Institut
Ramon Muntaner per a les despeses de la segona fase de l’Inventari
del Patrimoni Cultural immaterial del Baix Penedès, a càrrec de la
partida pressupostària 210-334-48162 pressupost de la Diputació de
Tarragona

Durada
Obligacions
Econòmiques
Forma de
justificació

De l’1 de gener al 31 de desembre
Ajut concedit per la Diputació 5.000 €
La fundació haurà presentar un certificat de l’interventor de l’ens
detallat el balanç de despeses i ingressos, signat i segellat, amb el
vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de la
Diputació de Tarragona. Aquest balanç a de anar acompanyat d’una
relació classificada de despeses, amb identificació del creditor i del
document, l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de
pagament.
Còpia, degudament conformada de les factures corresponents a totes
les despeses de l’actuació, ordenades i numerades d’acord amb el
numero d’ordre correlatiu de la relació classificada de despeses o
informe d’auditor.
Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment
dels seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies
de cada activitat.
Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual,
estudis, anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què

s’ha de fer constar de manera visible la col·laboració de la Diputació
de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat
de la participació de la Diputació de Tarragona.

Concepte: Conveni de la Diputació de Girona a l’Institut Ramon Muntaner
Objecte

Transferència de la Diputació de Girona a favor de l’Institut Ramon
Muntaner per a les despeses de Plecs d’Història Local, a càrrec de
l’acord JG899/000014/2015-PPCICNTEB del pressupost de la
Diputació de Girona

Durada
Obligacions
Econòmiques
Forma de
justificació

2016
Ajut concedit per la Diputació de 3.000 €
Haurà de dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes
de la seva sol·licitud.
Presentar la col·laboració i facilitar la documentació i informació que
els sigui requerida respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la
subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de
la Diputació de Girona.
Notificar els ajuts obtinguts o demanats a altres entitats.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les
actuacions de comprovació i control.
Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en
els mitjans de difusió .

Concepte: Conveni Consell Comarcal del Priorat a l’Institut Ramon Muntaner
Objecte

Consell Comarcal del Priorat a favor de l’Institut Ramon Muntaner
per a despeses del programa d’ocupació singulars Beca Contracte de
Pràctiques no laborals. Expedient 2016/40- Promoció econòmica del
Consell Comarcal del Priorat.
2016
Ajut concedit per la Diputació de 1.198,14 €

Durada
Obligacions
Econòmiques
Forma de
Haurà de comprometre a fer un contracte de duració de tres mesos, a
justificació
realitzar una aportació mínima de complement del 30% de l’import
de la beca jove.
Al finalitzar el contracte tindrà que aporta els TC1 I TC2 abonats per
la empresa, i la documentació acreditava del pagament de la nòmina.

