
SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS ANY 2015 

Concepte: Subvenció de la Direcció General de Política Lingüística a l’Institut 

Ramon Muntaner 

Objecte Transferència de la Direcció General de Política Lingüística a favor 

de l’Institut Ramon Muntaner per a les despeses de la partida 

pressupostària 7495D448001602/4511 del pressupost de la Direcció 

General de Política Lingüística. 

 

Durada 2015 

Obligacions 

Econòmiques 

Ajut concedit per la Diputació de 6.000 € 

Forma de 

justificació 

 Haurà de presentar la memòria i el compte justificatiu degudament 

signats pel representant legal. 

Relació classificada de les despeses de la totalitat de l’activitat, amb 

les factures originals o còpies. 

Relació detallada dels ingressos d’altres subvencions o ajuts. 

 

 

 

Concepte: Subvenció de la Diputació de Tarragona a l’Institut Ramon Muntaner 

Objecte Transferència de la Diputació de Tarragona a favor de l’Institut 

Ramon Muntaner per a les despeses de Plecs d’Història Local, a 

càrrec de la partida pressupostària 2015-2010-334-48908-01del 

pressupost de la Diputació de Tarragona  

 

Durada 2015 

Obligacions 

Econòmiques 

Ajut concedit per la Diputació de 3.000 € 

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. 

 

 

Concepte: Subvenció 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 l’organització del Col·loqui d’Estudis 

Transpirinencs , a càrrec de la partida pressupostària 234/3340/48004  

del pressupost de la Diputació de Girona  

 

Durada 2015 

Obligacions 

Econòmiques 

Ajut concedit per la Diputació de 3.000 € 

Forma de 

justificació 

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: Subvenció de l’Ajuntament de Vilafranca a l’Institut Ramon Muntaner 

Objecte Transferència de l’Ajuntament de Vilafranca a favor de l’Institut 

Ramon Muntaner per a les despeses del Recercat , a càrrec de la 

partida pressupostària 7.33402.48901 del pressupost de l’Ajuntament 

de Vilafranca 

Durada 2015 

Obligacions 

Econòmiques 

Ajut concedit 2.000 € 

Forma de 

justificació 

Haurà de justificar les despeses de l’activitat i responsabilitzar-se de 

la seva execució justificant, si, cal, el resultat d’aquesta. 

Justificar l’activitat i aporta els justificants per l’import subvencionat. 

Utilitzar el logotip de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en la 

comunicació de l’activitat. 

 

 



Concepte: Subvenció de l’Ajuntament de Móra la Nova a l’Institut Ramon 

Muntaner 

Objecte Transferència de l’Ajuntament de Móra la Nova a favor de l’Institut 

Ramon Muntaner per a les despeses de la Publicació de les Jornades 

de secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans celebrada a Móra 

la Nova el 2014 . 

Durada 2015 

Obligacions 

Econòmiques 

Ajut concedit 1.000 € 

Forma de 

justificació 

Presentació durant l’any de la obra publicada.  

 

 

 


