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Certificat de l’acord d’aprovació rectificació de l’inventari de béns i drets de l’Organisme
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona DIPSALUT a data 31 de desembre de
2016

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 es va reunir en la sessió ordinària número
2017/06, que va tenir lloc el 2 de maig de 2017, i segons consta a l’esborrany
de l’acta, va adoptar, entre d’altres, l’acord que, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta, transcrit diu:
«Proposta d’acord relativa a la rectificació de l’inventari de Dipsalut a desembre
2016
Antecedents
L’article 222 del text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
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.
Els Organismes Autònoms de la Diputació de Girona, mitjançant acord dels seus
respectius Consells Rectors, aprovaran els seus inventaris per separat a còpia dels
quals s’ha d’adjuntar com a annex a l’inventari general de la Diputació (art. 222.4
TRLMRLC)
El 9 de març de 2017, mitjançant decret notificat a l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), el President de la Diputació de Girona ha
disposat la incoació de l’expedient per a la rectificació de l’inventari general del béns
de la Diputació de Girona a data 31 de desembre de 2016 (Núm. Expedient 2017/858).
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En data 9 d’abril de 2017, el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i la
Gerència de Dipsalut, han emès conjuntament l’informe-proposta a Presidència en
aquest sentit.
En el cas de l’Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona, s’han 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 2016.
Així, segons aquesta informació, a data de tancament de l’exercici 2016, es totalitzen
952 béns per import, en valor brut comptable, d’ un milió quatre-cents vuitanta-set mil
dos-cents quaranta-set euros amb setanta-vuit cèntims (1.487.247,78€). La relació de
béns i imports, agrupats segons diferents criteris, corresponen als annexos de l’I al 8
del present informe.
Igualment, a l’annex 9 s’hi dona constància de la comptabilització de l’assentament
comptable 6.390 relatiu a l’amortització de 2016 dels béns de Dipsalut per un total de
vuitanta-un mil noranta-nou euros amb vuitanta-un cèntims (81.099,81€).
Fonament jurídic
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).
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals (RPEL)

A la vista de les competències que li corresponen, i d’acord amb la proposta
de la Presidència de Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimitat,
l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment l’inventari de béns i drets de l’Organisme Autònom

de Salut Pública de la Diputació de Girona DIPSALUT a data 31 de desembre
de 2016, amb les dades en detall que consten a l’expedient i amb el següent
resum per epígrafs, classificacions, comptes d’immobilitzat, i situació
patrimonial:
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Segon. Remetre al Ple de la Diputació de Girona, l’aprovació prèvia del Consell
Rector, per a la seva aprovació definitiva. »

I, perquè així consti i als efectes corresponents signo el present certificat, amb
la salvetat prevista a l’article 206 del ROF i a resultes de l’aprovació de l’acta.
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