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Serveis Jurídics, Econòmics i Organització
DA/sm/jr
Núm. Expedient 2019/127
J010600

Certificat de l’acord del Consell Rector referent a la rectificació anual de l’inventari
de Dipsalut de 2018
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona (Dipsalut),
CERTIFICO
Que el Consell Rector de Dipsalut reunit en sessió ordinària número 2019/03, que ha tingut
lloc el 12 de març de 2019, ha adoptat, entre d’altres, l’acord següent:
“Antecedents i fonaments de dret
L’article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) estableix l’obligació dels ens
locals de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els béns de domini
públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris. L’aprovació, rectificació i
comprovació serà a càrrec del ple de cada corporació. La rectificació d’inventari tindrà
caràcter anual sens perjudici de mantenir-lo actualitzat a mesura que es produeixen els
actes o fets susceptibles d’alterar-ne la composició.
En el mateix sentit, l’article 100 i ss del Decret 336/1988, de 17 d’octubre del Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals, desenvolupa aquestes previsions i detalla l’estructura i
composició dels llibres d’inventari.
El mateix reglament, recull al seu article 105.2, que els òrgans de govern dels organismes
autònoms dependents han d’aprovar les rectificacions dels inventaris respectius
prèviament a l’aprovació definitiva pel Ple.
La Diputació de Girona, mitjançant decret de presidència, va aprovar en data 15 de gener
de 2019, l’incoació de l’expedient de rectificació de l’Inventari General.
En data 22 de gener de 2019, el cap dels Serveis Jurídics, Econòmics i Organització emet
un informe on proposa l’obertura de l’expedient de rectificació de l’inventari de Dipsalut.
El data 24 de gener de 2019, per decret de presidència, es decreta l’obertura de l’expedient
de rectificació anual de l’inventari de Dipsalut.
Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de Dipsalut ha dut a terme les tasques
oportunes de comprovació, informació i documentació de l’inventari junt amb l’examen i
conciliació amb la comptabilitat, a data 31 de desembre de 2018.
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En data 6 de març de 2019, el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització emet el
corresponent informe tècnic i jurídic on exposa, que en el transcurs de l’any 2018, s’han
realitzat les operacions d’altes, baixes i cessions següents:
Baixes:
Proposta
baixa

de

2018000005

Concepte

Total Brut
Comptable

Material obsolet o deteriorat

39.987,61 €

Net Patrimonial
-

Altes:
Propostes d’alta

Concepte

2018000001
2018000008
2018000009

Material informàtic
Armari d’oficina
Material informàtic

2.820,39 €
287,50 €
817,96 €

2018000011

Material informàtic

7.745,39 €

Material informàtic i llicències de
software
DEAs cedits a Mossos d’Esquadra de
Girona
DEAs cedits a Mossos d’Esquadra de
Girona

4.134,57 €

Total

15.805,81 €

2018000011
2018000006
2018000007

Valor d’adquisició

-

Segons aquesta informació, a data de tancament de l’exercici 2018, l’inventari de Dipsalut
està format per 1074 béns, per un import en valor brut comptable d’un milió quatre-cents
noranta-tres mil cent setanta-cinc euros amb setanta-cinc cèntims (1.493.175,75 €).
La relació de béns i imports; agrupats segons diferents criteris; corresponen als annexos
de l’1 al 4 del present informe proposta, segons aquesta relació:
1. Informe anual de rectificació de l’inventari per comptes.
2. Informe anual de rectificació de l’inventari per classificació.
3. Informe anual de rectificació de l’inventari per llibre, epígraf i subepígraf.
4. Informe anual de rectificació de l’inventari per classificacions/comptes.
L’annex 5 dona constància de la comptabilització de l’assentament comptable 6.577 relatiu
a l’amortització de 2018 dels béns de Dipsalut per un total de setanta-set mil norantaquatre euros amb setanta-quatre cèntims (77.094,74 €).
Vist l’informe favorable emès per el secretari de Dipsalut de data 6 de març de 2019.
Vista la proposta, de data 7 de març de 2019, emesa per el cap de Serveis Jurídics,
Econòmics i Organització i la gerent de Dipsalut.
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Acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’inventari de béns i drets de DIPSALUT a data 31 de
desembre de 2018, amb les dades detallades en aquesta proposta.
Segon. Remetre al Ple de la Diputació de Girona, l’aprovació prèvia del Consell Rector, per
a la seva aprovació definitiva.
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I perquè així consti i als efectes corresponents, signo aquest certificat, amb la salvetat prevista
a l’article 206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals i
a resultes de l’aprovació de l’acta.

