
CONVENIS ANY 2019 

 

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/448001600/4440/0000 del pressupost 

de la Generalitat de Catalunya 

 

Durada De l’1 de gener al 31 de desembre 

Obligacions 

Econòmiques 

Ajut concedit pel Departament de Cultura 600.000 € 

 

Forma de 

justificació 

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 2020 la 

documentació següent: 

-La liquidació provisional del pressupost 2019 

-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 2019 de l’exercici 2019 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 2020. 

 

Títol: Conveni entre Euroregió AECT Pirineus Mediterrània, el Consell Insular de 

Menorca i l’Institut Ramon Muntaner. 

Objecte Transferència Euroregió AECT Pirineus Mediterrània. Per projecte 

euroregional anomenat “La cultura oral dels paisatges culturals 

agraris de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània” 

 

Durada De l’1 de febrer de 2019 al 31 de desembre de 2020. 

Obligacions 

Econòmiques 

Ajut concedit de 5.000€ 

 

Forma de 

justificació 

La fundació designa l’entitat Consell Insular de Mallorca com a líder 

del projecte i es compromet a assegurar una contribució pròpia de 



4.000€ per a la realització del projecte, segons el pla financer del 

formulari de candidatura, també es compromet a garantir la dotació 

financera per cobrir despeses amb un import de 10.000€, relatives a 

les activitats de la seva responsabilitat vinculades al projecte, sota 

reserva de l’obtenció de la subvenció euroregional,  a finançar les 

accions descrites en el projecte, segons el pla de finançament, es 

compromet a facilitar al líder els justificants de les despeses i la 

documentació relativa a l’execució de les accions del projecte. 

 


