
El Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona i la Direcció 
de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona organitzen un 
taller avançat de preparació i gestió de projectes europeus. Aquest taller 
forma part de les diverses accions que les quatre diputacions catalanes 
porten  a  terme,  d'una  manera  coordinada,  a  partir  del  conveni  de 
col·laboració  que  es  va  signar,  el  passat  26  de  març  de  2013,  per 
compartir  els serveis de l’àmbit internacional de la Diputació de Barcelona i 
coordinar l’estratègia europea respectiva.

El curs es proposa complementar la informació que altres cursos ja han 
ofert sobre la gestió, preparació i presentació de propostes de projectes 
perquè siguin subvencionats per la Unió Europea, i pretén especialitzar-
se tant  en l'àmbit  de la  redacció  de projectes (primer  mòdul)  com en 
l'àmbit de la gestió financera (segon mòdul). Per aquest motiu, el  curs 
està dirigit a personal tècnic i càrrecs electes d'ens locals, preferentment 
amb experiència prèvia, que tinguin interès a ampliar la seva capacitació 
per a  la formulació  i  gestió  de projectes amb finançament de la Unió 
Europea.

DESTINATARIS
Personal tècnic i/o càrrecs electes de governs locals amb experiència i 
interès  en  la  formulació  i  gestió  de  projectes  transnacionals  amb 
finançament europeu.

NOMBRE DE PLACES: 25

INSCRIPCIONS
Cal  enviar  un  correu  electrònic  a jllach@ddgi.cat amb  el  nom  de  la 
persona, de l'entitat i les dades de contacte abans del divendres, 31 de 
gener de 2014.

REQUISITS
o Es prioritzarà la participació d’una persona per entitat.
o  Aquesta  formació  va  adreçada  a  personal  tècnic  i  càrrecs  electes 
d’ens locals.
o En tractar-se d’un curs avançat, és imprescindible tenir experiència en 
la gestió i preparació de projectes europeus i/o transnacionals.
o És obligatori assistir als dos mòduls de formació.



ESTRUCTURA
Aquest curs s’estructura en 10 hores distribuïdes en dos mòduls de 5 h 
cadascun, corresponents als dos blocs de continguts.

• Mòdul I – dijous, 6 de febrer de 2014
Eines pràctiques per a la redacció de propostes de qualitat en 
programes europeus
Aquest  bloc  té  com  a  objectiu  el  perfeccionament  i  la  millora  de 
competències específiques per a la planificació i la gestió de projectes 
finançats per la Unió Europea.

• Mòdul II – dijous, 13 de febrer de 2014
Preparació pressupostària i gestió financera. Aquest bloc aborda des 
dels  aspectes  relacionats  amb la  preparació  del  pressupost  fins  a  la 
posterior  gestió  financera  dels  projectes,  i  incorpora  bones  pràctiques 
que facilitin i agilitzin els processos de control i auditoria.

En tots dos blocs, les sessions combinen les explicacions teòriques amb 
el treball amb casos pràctics en què els alumnes hauran de treballar amb 
formularis reals o basats en casos reals.

Per realitzar el treball pràctic s’utilitzarà material en llengua anglesa.

LLOC ON S’IMPARTIRÀ
Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Aula 1
Plaça de l'Hospital, 6
17002 Girona 

EQUIP DOCENT
Jordi Llach, responsable del Servei de Programes Europeus de la Diputació 
de Girona. Mòdul I.

Josep Rodríguez, responsable de suport als Governs Locals de l’Oficina 
de Cooperació Europea de la Diputació de Barcelona. Mòdul I

Kontxi Odriozola, tècnica de l’Oficina de Cooperació Europea de la 
Diputació de Barcelona. Mòdul II



PROGRAMA DEL CURS

Bloc I - Eines pràctiques per a la redacció de propostes 
de qualitat en programes europeus

Dijous 6 de febrer

Aquest bloc tindrà com a objectiu el perfeccionament i la millora de 
competències específiques per a la planificació i la gestió de projectes 
finançats per la Unió Europea. Es treballarà a partir de casos reals, amb 
formularis de diferents programes europeus. Els continguts proposats 
són els que segueixen:

o El pressupost europeu, els instruments financers i el cicle de vida dels 
projectes transnacionals.

o Com escollir el millor programa i la millor convocatòria.
o La dimensió europea de les propostes i la manera d’explicar-la.
o La redacció de projectes europeus i els criteris de selecció. 
o Errors més habituals en la redacció de projectes europeus.
o Eines pràctiques de suport a la redacció de projectes europeus. 
o Exercicis pràctics.

PROGRAMA

9.00 – 9.15 h Benvinguda i presentació del taller
Miquel Calm i  Puig, vicepresident de la Diputació de 
Girona

9.15 – 9.45 h Cap a on va el pressupost europeu?: una nova 
generació de programes 2014-2020

9.45 – 10.30 h La identificació del programa 

• El procés d’identificació de la convocatòria
• Les tasques preparatòries

10.30 – 11.00 h Pausa

11.00 – 12.00 h La dimensió europea dels projectes transnacionals

• Com es justifica la dimensió europea
• Cas pràctic



12.00 – 13.00 h L’adequació als criteris de selecció

• Els criteris de selecció
• El procés d’avaluació

13.00 – 14.00 h La concreció, la concisió i la claredat. La redacció 
en anglès 

• Cas pràctic d’aplicació de criteris de selecció
• Exemples de reformulació 

En el decurs del mòdul I s’explicaran casos pràctics i exemples de formu-
lació i reformulació de projectes

Bloc II – Preparació pressupostària i gestió financera
Dijous 13 de febrer

Aquest bloc abordarà els aspectes relacionats amb la preparació del 
pressupost, la posterior gestió financera, els processos de control i 
auditoria i el tancament.

Es treballarà a partir de casos reals, amb formularis de diferents 
programes europeus. 

Els continguts proposats són els que segueixen:

o Preparació del pressupost d’un projecte europeu
o Gestió financera i justificació econòmica
o Informes i certificacions
o Control i auditories
o Exercicis pràctics

PROGRAMA 

9.00 – 9.05 h Presentació del taller 
Martí Pujals i Castelló, coordinador de Medi Ambient i 
de Programes Europeus de la Diputació de Girona

9.05 – 10.30 h La preparació pressupostària: 

• La planificació del pressupost
• L’elegibilitat de les despeses
• La distribució pressupostària entre partners

10.30 – 11.00 h Pausa



11.00 – 13.00 h La gestió financera:

• La justificació econòmica 
• Modificacions pressupostàries
• El tancament pressupostari 
• Els controls i les auditories

13.00 – 14.00 h Dos casos pràctics de  projectes aprovats a les 
comarques de Girona
Interreg IV A. Pirinexus. Consorci Vies Verdes
Life+. MinAqua. Grup Fundació Ramon Noguera


