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1. OBJECTIUS DEL TREBALL
D’acord amb l’article 31 del RD 424/2018 la Intervenció General de la Diputació de Girona va
elaborar en data 27 de febrer de 2019 el Pla anual de control financer 2019 (PACF) que recull totes
les actuacions de control permanent i auditoria pública que tenen el caràcter de planificables a
realitzar durant l'exercici. En compliment de l’article 31.3 del RD 424/2018 es va donar compte al
Ple de la Diputació de Girona en sessió de 19 de març de 2019.
L’Organisme de Salut Pública DIPSALUT és un organisme autònom local creat per la Diputació de
Girona, adscrit a l’àrea de Cooperació Cultural, que va ser creat per al desenvolupament adequat
de funcions que en matèria sanitària corresponen als municipis de la demarcació de Girona.
L’exercici 2018 va reconèixer unes despeses de 11.390.048,36 €, de les quals un 98% es va finançar
per la Diputació de Girona.
De conformitat amb l’article 214 del TRLRHL i el 3 i 29 del RCIL, l’entitat esta subjecte a control
intern exercit mitjançant les modalitat de funció interventora, control permanent i, a partir de 1 de
gener de 2019, auditoria de comptes.
En base a les actuacions previstes al PACF 2019 per l’Organisme autònom de Salut Pública
DIPSALUT, aquesta Intervenció General ha realitzat els treballs indicats a l’apartat 2 de conformitat
amb les normes de control financer i auditoria pública vigent pel sector estatal.
Les actuacions indicades en els apartats 2.D i 2.E s’han realitzat sobre la base dels treballs de
col·laboració realitzats per la firma d’auditoria Global&Local Audit SL en virtut del contracte subscrit
el 25 de maig de 2018 amb la Diputació de Girona, els relatius als treballs de control permanent de
subvencions (apartat 2.F) s’han realitzat sobre la base dels treballs de col·laboració realitzats per la
firma KPMG Auditores SL i els referents als treballs de control financer de subvencions (apartat 2.G)
s’han realitzat sobre la base dels treballs de col·laboració realitzats per les firmes KPMG Auditores
SL i Global&Local Audit SL en virtut dels contractes subscrits en dates 5 de setembre de 2017 i 25
de maig de 2018 respectivament, totes elles en qualitat de coadjuvants d’aquesta Intervenció.
2. ABAST DEL TREBALL
Les actuacions realitzades són les següents:
CONTROL PERMANENT
Control Permanent obligatori:
A. Auditoria del Registre comptable de factures (RCF) d’acord amb l’article 12.3 de la Llei 25/2013,
de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures del Sector Públic.
B. Avaluació del compliment de la normativa en matèria de Morositat, d’acord amb l’article 12.2 de
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures del Sector Públic.
C. Verificació de l’existència d’obligacions derivades de despeses fetes o béns i serveis rebuts per
als quals no s’ha produït la imputació pressupostària a 31 de desembre (Compte 413), d’acord
amb la disposició addicional tercera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control
del deute comercial en el Sector Públic.
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Altres actuacions:
D. Revisió limitada d’estats financers, de conformitat amb les normes d’auditoria del sector públic
(NASP) amb l’objectiu de revisar els comptes anuals de l’exercici 2018 de l’Entitat.
E. Procediments, control intern i gestió economicofinancera, que inclou els resultats més
significatius obtinguts de l’aplicació de procediments d’auditoria dissenyats amb la finalitat
d’emetre l’opinió sobre els comptes anuals de l’entitat que no tenen cabuda en l’informe
d’auditoria de comptes anuals (informe addicional).
F. Control permanent de subvencions, amb l’objectiu de comprovar el compliment de la normativa
i procediments aplicables a les subvencions d’acord amb la Llei 38/2003 General de
subvencions, el seu reglament aprovat per RD 887/2006 i l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona.
CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS
G. Control financer de subvencions, amb la finalitat de verificar els extrems indicats a l’article 44.2
de la Llei 38/2003 general de subvencions.
SEGUIMENT DE LES OBSERVACIONS MÉS SIGNFICATIVES DELS INFORMES DE CONTROL
FINANCER D’ANYS ANTERIORS
H. Seguiment d’observacions més significatives dels treballs de control financer d’exercicis
anteriors (2014-2018).
3. RESULTATS DELS TREBALLS
En aquest apartat es detallen els resultats i les observacions que s’han posat de manifest durant les
actuacions realitzades i que, en la mesura que sigui possible, caldria esmenar per evitar la seva
reiteració en exercicis posteriors, així com eventualment les recomanacions que s’ha considerat
oportunes amb la finalitat de la correcció d’aquestes.
A. AUDITORIA DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES (RCF)
El total de factures registrades al Registre comptable de factures (RCF) per l’Entitat durant l’exercici
2018 ha estat el següent:
Tipus
Factures
Abonaments
Total
%

Paper
82
0
82
7,43 %

Electròniques
1.013
8
1.021
92,57 %

Total General
1.095
8
1.103
100 %

El temps mig d’inscripció de les factures electròniques, des que es donen d’alta al Punt general
d’entrada de factures electròniques (EFACT) fins que es registren al Registre comptable de factures
(RCF) és el següent:
Total factures electròniques
2018 RCF
1.021
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El detall de factures electròniques de l’exercici 2018 registrades al RCF i anul·lades és el següent:
Tipus
Factures
Abonaments
Total

Electròniques Anul·lades
1.013
130
8
8
1.021
138

% Anul·lades
12,83 %
100,00 %
13,52 %

Excepte per les qüestions detallades a continuació considerem que, en tots els aspectes
significatius, el resultat de l’actuació realitzada resulta conforme amb la normativa i procediments
aplicables.
a) El RCF no té definides categories genèriques dels motius de rebuig de les factures.
b) S’han presentat dues factures en paper quan, d’acord amb la normativa vigent en factura
electrònica i la base número 23 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Girona
2018, aquestes haurien de ser electròniques:
N. d'entrada Data

Num. Fact. Data doc.

F/2018/1003 30/11/2018 201809
F/2018/1004 30/11/2018 2018089

Import Situació

Tercer

Nom
BCN CONSULTORES EN DESARROLLO
26/11/2018 1.210,00 $1 - Contabilizada B62845029 DE RECURSOS HUMANOS S.L.
BCN CONSULTORES EN DESARROLLO
26/11/2018 726,00 $1 - Contabilizada B62845029 DE RECURSOS HUMANOS S.L.

c) S’ha detectat que les 26 factures del RCF de l’exercici 2018 que es detallen a continuació, tenen
el camp “Registre d’entrada extern” buit, quan s’ha verificat que són factures electròniques i per
tant hi haurien de contenir el número de registre d’entrada administratiu. Totes elles tenen el
format d’una factura electrònica però enlloc queda constància del número, ni la data de registre
d’entrada administratiu.
Data doc.

Import
total

A 2018/A/20180743
A 18013
FV 59801
18 33270
FR 2003918
4002445478
Borrador- 18279
FC-029981
FC-029988
TT 2018/TT/206
2018 036
2018060740
TT 2018/TT/53
F-2018-148
CI0910377929
CI0910378964
FC-027788
FC-027798
18 000463
FC-028149
Rect-Emit- 12646
INVSP1800979-dup
082035879479 0023
F/2018/585 P1M801N0792376
F/2018/587 TT 2018/TT/54
F/2018/589 A 2018/A/47361

30/11/2018
04/12/2018
04/12/2018
31/10/2018
03/12/2018
30/11/2018
03/12/2018
30/11/2018
30/11/2018
12/12/2018
28/02/2018
07/06/2018
08/06/2018
31/05/2018
08/06/2018
01/06/2018
29/05/2018
30/05/2018
07/06/2018
06/06/2018
31/05/2018
04/06/2018

4.621,41 B17452350
17.545,00 B62339957
4.134,57 B17496738
1.147,08 B17391723
1.183,99 B17936790
451,49 A83052407
998,61 B66396250
18.240,51 B80925977
14.844,02 B80925977
18.816,71 A17063579
1.410,00 B17088998
6.347,49 B65469553
10.794,41 A17063579
2.268,75 B55127781
1.041,86 A80907397
6,05 A80907397
1.260,63 B80925977
289,58 B80925977
2.919,73 B17464413
14.713,46 B80925977
95,92 B17215096
598,95 B84345602

05/06/2018
11/06/2018
31/05/2018

F/2018/665 Nº 549963

13/11/2017

1.354,16 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.
13.990,02 A17063579 PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A
494,35 B17362583 GIROMAIL, SL
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA
92,04 B06304984 ENVASADA ACQUAJET SL

N. d'entrada

N. de document

F/2018/1030
F/2018/1031
F/2018/1032
F/2018/1033
F/2018/1034
F/2018/1038
F/2018/1042
F/2018/1049
F/2018/1050
F/2018/1055
F/2018/188
F/2018/566
F/2018/568
F/2018/571
F/2018/574
F/2018/575
F/2018/576
F/2018/577
F/2018/578
F/2018/582
F/2018/583
F/2018/584
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Tercer

Nom
TOT OCI EDUCACIO, LLEURE I ESPORT, SL
FORUM GASTRONOMIC S.L.
ESTANYS BLAUS S.L.
LITH GRÀFIQUES, SL
TOT HI CAP S.L.
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
APPBRIDGE LABS S.L.
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.
PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A
IDIOMAS GIRONA SL
BESTWIND SOLUTIONS SL
PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A
MINIMILKS MARKETING AND BRANDING SL
VODAFONE ESPAÑA SAU
VODAFONE ESPAÑA SAU
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.
CONFECCIO INDUSTRIAL SEROTEX S.L.
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.
COFFEE CENTER
AUGURE SPAIN SL
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B. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE MOROSITAT
Excepte per les qüestions detallades a continuació, considerem que, en tots els aspectes
significatius, el resultat de l’actuació realitzada resulta conforme amb la normativa i procediments
aplicables.
a) El període mitjà de pagament a proveïdors que figura als quatre informes trimestrals del 2018 de
l’Entitat elaborats de conformitat amb l’article 4.3 de la Llei 15/2010, supera el màxim establert a
l’article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials, tal com s’indica al quadre següent:
Trimestre 2018
Període mitjà de pagament
Primer trimestre 2018
72,80
Segon trimestre 2018
65,78
Tercer trimestre 2018
64,76
Quart trimestre 2018
73,48
b) No consta que la unitat de comptabilitat hagi efectuat els requeriments periòdics respecte a les
factures pendents de reconeixement d’obligacions tal com estableix l’article 10.1 de la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable
de factures en el sector públic.
c) L'article 10.2 de la llei 25/2013 estableix que l'informe trimestral amb la relació de factures
respecte a les quals hagin transcorregut més de tres mesos des de que van ser anotades, serà
remès a l'òrgan de control intern dins els quinze dies següents a cada trimestre natural de l'any.
Tots els informes de l’exercici 2018 van ser tramesos a control intern fora del termini anterior:
Trimestre 2018
Primer Trimestre
Segon, Tercer i Quart Trimestre

Data tramesa a Control Intern
26/04/2018
29/04/2019

C. VERIFICACIÓ DE L’EXISTÈNCIA D’OBLIGACIONS DERIVADES DE DESPESES FETES O
BÉNS I SERVEIS REBUTS PER ALS QUALS NO S’HA PRODUÏT LA IMPUTACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA A 31 DE DESEMBRE (COMPTE 413)
Els moviments del compte (413) del DIPSALUT per l’exercici 2018 és el següent:
Entitat
DIPSALUT

Saldo a
01.01.2018
119.660,88

Altes

Baixes

431.736,19

-389.564,35

Saldo a 31.12.2018
161.832,72

Totes les operacions comptabilitzades en el compte 413 corresponen a factures registrades i
conformades pels tècnics responsables i per a les quals existeix el crèdit pressupostari adequat i
suficient però que a 31 de desembre de l’any 2018 no ha estat possible aprovar l’acte de
reconeixement de l’obligació.
El compte 413 reflexa a 31/12/2018 la situació real i fidel dels deutes als creditors per operacions
pendents d’imputar al pressupost.
La totalitat de l’import pendent a 31 de desembre de 2018 s’ha aplicat al pressupost de l’exercici
2019, excepte el corresponent a la següent operació, que es va anul·lar dins l’exercici 2019 (OPA/
22018002471) i es va emetre un ADO directament sobre la factura:
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NIF tercer

Nom tercer

Fundació
220180006627 OPA 31.912,71 G61096368 catalana de
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Concepte
Exp. 2015/1817 Programa
Sigues Tu. Eines i actius per a /
la Salut. / Nº de ref. 2015/1817
/ Període: Novembre de 2018

D. REVISIÓ LIMITADA D’ESTATS FINANCERS
Els treballs de revisió limitada d’estats financers de l’organisme autònom de salut pública DIPSALUT
comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2018, el compte de resultat econòmic
patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos
d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici 2018.
Com a resultat dels treballs es conclou que els comptes anuals expressen, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’Organisme Autònom
DIPSALUT a 31 de desembre de 2018, així com dels seus resultats, els seus fluxos d’efectiu i de
l’estat de liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, de
conformitat amb el marc normatiu d’informació que resulta d’aplicació i, en particular amb els
principis i criteris comptables continguts en el mateix.
E. PROCEDIMENTS, CONTROL INTERN I GESTIÓ ECONÒMICOFINANCERA
Durant la realització dels treballs de revisió limitada d’estats financers es van posar de manifest
algunes qüestions, que no s’han inclòs com a resultat de l’apartat D d’aquest informe, per no afectar
a la representativitat dels comptes, però que es considera necessari destacar des de la perspectiva
de la legalitat, control intern o de la gestió econòmica financera.
a) En l’epígraf “Immobilitzat material” existeix una diferència al compte 2110, d’import 374.710,12€,
que correspon al valor d’adscripció de les dependències utilitzades per l’entitat que són propietat
de la Diputació de Girona, i que consten a la comptabilitat però no a l’inventari de béns. Si bé
consta acord d’adscripció de l’edifici, de data 9 de setembre de 2010, part del mateix és utilitzat
per la Diputació de Girona. Dels 971,70 m2 adscrits a l’entitat, la Diputació de Girona n’utilitza
84,93m2. No es troba formalitzada cap cessió d’ús o modificació de l’acord inicial d’adscripció
per la part utilitzada per la Diputació. Es recomana la seva regularització.
b) Atenent els criteris d’avaluació de la productivitat, aquests no estarien vinculats a fets objectius
relacionats directament amb el lloc de treball, ja que els criteris serien aplicables a tots els llocs
de treball. Cal tenir en compte que, respecte al personal funcionari, la retribució de la productivitat
s’ha de realitzar d’acord amb allò establert en l’ article 172.1 del Decret 214/1990.
c) Les ordenances fiscals estableixen que l'ingrés resultant de l'aplicació de les taxes s'ingressarà
en règim d'autoliquidació i l' obligació d'ingressar-la de manera simultània a la seva presentació,
però no indiquen en quin moment el subjecte passiu haurà de realitzar els actes indicats. En
aquest sentit, no consta acreditat als expedients que el pagaments de les taxes s'hagi realitzat
abans de l' inici de la presentació dels serveis, circumstància que requerirà el règim
d'autoliquidació.
d) Degut a l’alt volum d’immobilitzat de l’Entitat, seria convenient revisar l’inventari a la recerca de
béns que hagin pogut causar baixa i no hagin estat registrats en comptabilitat. Es recomana
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realitzar una revisió de l’inventari, creuant els elements que figuren en el mateix amb la realitat
física dels béns.
F. CONTROL PERMANENT DE SUBVENCIONS
Excepte per les qüestions detallades a continuació, considerem que, en tots els aspectes
significatius, el resultat de l’actuació realitzada resulta conforme amb la normativa i procediments
aplicables.
a) L’instrument regulador de les següents subvencions no preveu cap clàusula que disposi que en
el cas de superar l’import del contracte menor, cal sol·licitar 3 ofertes a diferents proveïdors,
justificar la impossibilitat de contractar amb altres empreses degut a l’especificitat del servei, o
bé, en el cas d’entitats subjectes a la legislació de contractes del sector públic, declarar que
aquesta s’ha aplicat correctament (Art. 23.3 OGS i 31.3 LGS): Ajuntament Banyoles - Exp.
401/2015, Fundació privada Banc d'Aliments - Exp. 1593/2016, Mancomunitat mosquits Roses i
Baix Ter - Exp. 1070/2016.
b) No s’ha pogut constatar que la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de les
subvencions que es relacionen a continuació s’hagin fet públics en aplicació de l’article 15.e de
la Llei 19/2014 de transparència: Ajuntament Banyoles - Exp. 401/2015, Ajuntament Girona Exp. 884/2015, Ajuntament Girona - Exp. 1424/2015, Fundació privada Banc d'Aliments - Exp.
1591/2016, Fundació privada Banc d'Aliments - Exp. 1593/2016, CC Baix Empordà - Exp.
886/2015, Mancomunitat mosquits Roses i Baix Ter - Exp. 1070/2016, UdG - Exp. 312/2015.
c) No s’ha obtingut evidència que s’hagi realitzat la corresponent publicació de les subvencions
atorgades per l’Entitat, ni de la no necessitat de publicitat assenyalada per diferents casos a
l’article 25 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, malgrat aquesta
regulació de la publicitat de les subvencions, prevista també a l’article 18 de la Llei 38/2003 LGS,
es va veure modificada per l’article 30.2 de la Llei 15/2014 LRSAL, quedant substituïda per la
publicació de les subvencions a la BDNS. Es recomana modificar aquest article de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Girona per adaptar-lo a la normativa vigent.
d) L’instrument regulador de les següents subvencions no especifica la forma de pagament de la
subvenció concedida: Ajuntament Banyoles - Exp. 401/2015, Ajuntament de Girona - Exp.
1424/2015, Fundació privada Banc d'Aliments - Exp. 1593/2016, Mancomunitat mosquits Roses
i Baix Ter - Exp. 1070/2016, UdG - Exp. 312/2015. Es recomana que la forma de pagament de
la subvenció s’incorpori a l’acord de concessió de totes les subvencions que es concedeixin.
e) L’instrument regulador de les següents subvencions no inclou referència normativa pel que fa a
la competència de l’Entitat en la concessió de subvencions: Ajuntament Girona - Exp. 884/2015,
Ajuntament Girona - Exp. 1424/2015, Fundació privada Banc d'Aliments - Exp. 1591/2016,
Fundació privada Banc d'Aliments - Exp. 1593/2016, CC Baix Empordà - Exp. 886/2015,
Mancomunitat mosquits Roses i Baix Ter - Exp. 1070/2016. Es recomana que l’instrument
regulador de totes les subvencions inclogui una referència normativa pel que fa a la competència
del Dipsalut en la concessió de subvencions.
f) L’instrument regulador de les següents subvencions no deixa constància de la previsió de la
subvencions en al corresponent pla estratègic de subvencions aprovat per l’Entitat: Ajuntament
Banyoles - Exp. 401/2015, Ajuntament Girona - Exp. 1424/2015, Fundació privada Banc
d'Aliments - Exp. 1591/2016, Fundació privada Banc d'Aliments - Exp. 1593/2016, Mancomunitat
mosquits Roses i Baix Ter - Exp. 1070/2016, UdG - Exp. 312/2015, Ajuntament Girona - Exp.
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884/2015, CC Baix Empordà - Exp. 886/2015. Es recomana que l’instrument regulador de totes
les subvencions inclogui una referència de la previsió de les subvencions en el corresponent pla
estratègic de subvencions de l’Entitat.
g) L’instrument regulador de les següents subvencions inclou en una clàusula independent que el
beneficiari està obligat a realitzar difusió en relació al finançament del DIPSALUT: Ajuntament
Banyoles - Exp. 401/2015, Ajuntament Girona - Exp. 884/2015, Ajuntament Girona - Exp.
1424/2015, Fundació privada Banc d'Aliments - Exp. 1591/2016, Fundació privada Banc
d'Aliments - Exp. 1593/2016, CC Baix Empordà - Exp. 886/2015, Mancomunitat mosquits Roses
i Baix Ter - Exp. 1070/2016, UdG - Exp. 312/2015. Es recomana incloure la justificació
documental de la publicitat a la relació de documents a presentar per el beneficiari en el moment
de justificar com a requisit obligatori per a poder obtenir la subvenció.
h) S’ha observat un baix grau d’automatització en tot el procés de justificació econòmica de les
subvencions. Aquest fet provoca que es puguin produir errors en l’entrada de les dades en els
diferents formularis a complimentar i incloure conceptes no admesos en determinades
convocatòries i no permet una explotació eficient de les dades obtingudes.
G. CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS
Excepte pels resultats dels expedients que es relacionen a continuació, per la resta dels identificats
a l’Annex I d’aquest informe, el resultat del treballs de control financer de subvencions és conforme
amb la normativa i procediments aplicables.
a) Expedient 884/2015 – Ajuntament de Girona
D’acord amb el punt 17è de les bases reguladores d’aquesta subvenció, per subvencions
d’import superior a 60.000 €, el beneficiari havia de presentar el compte justificatiu acompanyat
de les factures o documents de valor probatori equivalent que hi consten relacionats. De la
relació de documents que figuren en el compte justificatiu de l’anualitat 2016, el detall de la
nòmina extra de desembre de 2015 (6.571,23 €) de JJR no quadra amb l’import que figura en el
full de salari (3.571,23 €). El % imputat d’aquesta nòmina, d’acord amb el que figura en el compte
justificatiu és del 26%, per tant s’hauria d’haver imputat 928,52 € (el 26% de 3.571,23) en
comptes de 1.708,52 € (el 26% de 6.571,23 €). Per tant, l’import correctament justificat s’ha de
minorar en 780 €. Descomptant aquesta diferència, el total correctament justificat és de 88.156
€ en comptes de 88.936 €. Aplicant el 80% de percentatge establert a l’acord de concessió,
s’hauria d’haver pagat 70.524,80 € en comptes de 71.148 € (diferència de 624 €).
Justificació €
Import justificat d’acord compte justificatiu
Import de nòmina extra de desembre del Sr.
JJR imputat incorrectament (1.708,52 € 928,52 €)
Import total correctament justificat
Diferència

88.936,00
780,00

Pagament € (80%
justificat)
71.148,80
624,00

88.156,00
780,00

70.524,80
624,00

Per tot això, d’acord amb l’article 37.1.c) de la Llei 38/2003 General de Subvencions i els punts
17è i 18è de les bases reguladores, s’hauria d’iniciar el procediment de reintegrament per import
de 624 € de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Girona en el marc del Programa de Salut
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i Crisi pel projecte Àmbar anualitat 2016 (Exp. 884/2015) de conformitat amb allò previst als
articles 36 i 38 de l’OGS i 96 i següents del RD 887/2006 RLGS.
D’acord amb l’article 96.2 del RD 887/2006 RLGS l’acord d’inici del procediment de
reintegrament haurà d’adoptar-se en el termini d’un mes des de la recepció de l’informe definitiu
de control financer i haurà de traslladar el contingut de la proposta d’inici de reintegrament
formulada per la Intervenció General.
b) Expedient 1593/2016 – Fundació privada banc dels aliments
Per acord del Consell Rector del DIPSALUT de 8 de novembre de 2016, es va concedir una
subvenció de 40.000 € a la Fundació privada banc dels aliments pel seu manteniment ordinari
per l’exercici 2016. En el compte justificatiu consta una despesa de taxes que ja es va deduir de
l’import justificat, segons informe tècnic de data 3/4/2017, i una de Vodafone de de data
01/01/2015 i per import de 997,21€ fora del període subvencionable que no es va excloure.
Descartades aquestes despeses, l’import correctament justificat és 76.402,20 € en comptes de
77.504,41 €. Aplicant el % del 51,98% que figura a l’acord de concessió, l’import a pagar de la
subvenció hauria d’haver sigut de 39.713,86 € en comptes de 40.000 €. La diferència és de
286,13 €.
Justificació €
Import justificat d’acord compte justificatiu
Taxes excloses de la justificació d’acord
informe tècnic 03/04/2017

77.504,41
105,00

Factura de Vodafone amb data 01/01/2015
fora del termini d’execució
Import total correctament justificat
Diferència

997,21
76.402,22
1.102,19

Pagament € (51,98%
justificat)
40.000,00

39.713,86
286,14

Per tot això, d’acord amb l’article 37.1.c) de la Llei 38/2003 General de Subvencions i l’apartat
cinquè de l’acord de concessió del Consell Rector del Dipsalut de 8 de novembre de 2016,
s’hauria d’iniciar el procediment de reintegrament per import de 286,14 € de la subvenció
concedida a la Fundació privada banc dels aliments per acord del Consell Rector de 8 de
novembre de 2016 pel funcionament ordinari de l’entitat 2016 (Exp. 1593/2016) de conformitat
amb allò previst als articles 36 i 38 de l’OGS i 96 i següents del RD 887/2006 RLGS.
D’acord amb l’article 96.2 del RD 887/2006 RLGS l’acord d’inici del procediment de
reintegrament ha d’adoptar-se en el termini d’un mes des de la recepció de l’informe definitiu de
control financer i haurà de traslladar el contingut de la proposta d’inici de reintegrament
formulada per la Intervenció General.
c) Expedient 1070/2016 – Mancomunitat intermunicipal voluntària del servei de control de
mosquits de la badia de Roses i del Baix Ter
En data 3 de maig de 2016 el Consell Record va concedir una subvenció de 83.594,22 € a la
Mancomunitat intermunicipal voluntària del servei de control de mosquits de la badia de Roses
i del Baix Ter, corresponent al 100% del cost de l’activitat subvencionada, que es va formalitzar
mitjançant conveni signat entre les parts en data 15 de juny de 2016, per al programa de control
i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i del Baix
Empordà.
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El conveni no establia el període d’execució de les despeses subvencionables, però el seu pacte
cinquè determina que el termini màxim per justificar la subvenció era el 4 de novembre de 2016,
i el pacte sisè preveia la possibilitat d’ampliar de forma tàcita en un mes aquest termini.
Finalment el termini per justificar es va ampliar, de manera que el termini per justificar la
subvenció era el 4 de desembre de 2016.
Es va presentar la justificació dins del termini màxim establert, per un import total de 80.428,11
€. Mitjançant Decret del President de DIPSALUT de 20 de febrer de 2017 s’aprova la modificació
de l’import de la subvenció, minorant-la de 83.594,22 € a 80.428,11 €.
De la revisió del compte justificatiu es constata que a la relació de despeses s’inclouen les
nòmines de les pagues extres de desembre de 2016 de 6 treballadors per import de 3.425,30 €,
els justificants de les quals no s’han presentat en el moment de la justificació, d’acord amb el
previst en el pacte cinquè del conveni, ni s’haguessin pogut acreditar donat que el termini màxim
per justificar era el 04/12/2016 i aquestes despeses encara no s’havien meritat.
Aplicant el % del 100% que figura a l’acord de concessió, l’import a pagar de la subvenció hauria
d’haver sigut de 77.002,81 € en comptes de 80.428,11 €. La diferència és de 3.425,30 €.
Justificació €
Import justificat d’acord compte justificatiu
Import imputat de les nòmines pagues extres
desembre 2016
Import total correctament justificat
Diferència

80.428,11
3.425,30

Pagament € (100%
justificat)
80.428,11
3.425,30

77.002,81
3.425,30

77.002,81
3.425,30

Per tot això, d’acord amb l’article 37.1.c) de la Llei 38/2003 General de Subvencions i la clàusula
tretzena del conveni aprovat per acord del Consell Rector del Dipsalut de 3 de maig de 2016,
s’hauria d’iniciar el procediment de reintegrament per import de 3.425,30 € de la subvenció
concedida a la Mancomunitat intermunicipal voluntària del servei de control de mosquits de la
badia de Roses i del Baix Ter per acord del Consell Rector de 3 de maig de 2016 per al programa
de control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i
del Baix Empordà. (Exp. 1070/2016) de conformitat amb allò previst als articles 36 i 38 de l’OGS
i 96 i següents del RD 887/2006 RLGS.
D’acord amb l’article 96.2 del RD 887/2006 RLGS l’acord d’inici del procediment de
reintegrament hauria d’adoptar-se en el termini d’un mes des de la recepció de l’informe definitiu
de control financer i haurà de traslladar el contingut de la proposta d’inici de reintegrament
formulada per la Intervenció General.
H. SEGUIMENT DE LES OBSERVACIONS MÉS SIGNIFICATIVES DELS INFORMES DE
CONTROL FINANCER D’ANYS ANTERIORS
A continuació, ordenades per àrees de gestió, es detallen les observacions més significatives
detallades en els informes de control financer d’exercicis anteriors (2014-2018), i que s’inclouran a
l’informe resum previst a l’article 37 del RD 424/2017 que regula el règim jurídic del control intern en
les entitats del sector públic local, amb l’objectiu que s’adoptin les mesures de correcció necessàries.
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Despeses de personal
a) L’Entitat no disposa d’ un conveni col·lectiu o d’ un acord de condicions que reguli les condicions
del treball del seu personal laboral i funcionari. (CF 2014).
Contractació
a) Els contractes de serveis realitzats, com per exemple els dels proveïdors Leopoldo Galmes
Creus, i Jordi Collell Millet per a la realització dels serveis de manteniment dels desfibril·ladors
programa “Girona territori Cardioprotegit” i dels serveis de vigilància dels desfibril·ladors del
programa territori Cadioprotegit”, respectivament, no s’ajusten a les previsions de la Resolució
de 27 d’octubre de 2010 aprovada per la Comissió Mixta per a les relacions amb el Tribunal de
comptes (BOE 18/01/2011), en relació a la necessitat d’evitar el risc que els treballadors de les
empreses de servei contractades per l’administració puguin convertir-se en personal laboral de
l’administració en virtut de sentències judicials (CF 2016-2017).
b) La normativa reguladora de la figura de la encomana de gestió ha estat modificada
substancialment per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) i la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, del règim jurídic del Sector públic regulant de forma coordinada la mateixa, limitant
l’àmbit d’aplicació de la Llei 40/2015 als convenis merament administratius i incrementant els
requisits a complir per poder-la utilitzar. Per aquest motiu es recomana a l’entitat que realitzi una
revisió a fons del compliment dels requisits establerts a l’article 32 de la LCSP i procedeixi, en el
seu cas, a adaptar els convenis administratius existents, molt especialment el signat amb
Consorci de Salut i Benestar Social de Catalunya per l’encàrrec de gestió per al desenvolupament
de les accions del Programa Pt 05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic (CF
2016-2017).
Ingressos
a) Dins la rúbrica “Altres deutors no pressupostaris”, s’inclou el saldo deutor corresponent a la taxa
i l’ICIO (13.634,34 €) de la construcció de la seu del Dipsalut. L’Entitat va efectuar el pagament
de les taxes i l’ICIO de les obres “d’Adequació d’espais per a oficines a l’edifici Jaume
Casademont del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona”. Per Decret del
Vicepresident de l’Entitat de data 2 de juliol de 2013 es van desestimar les al·legacions
formulades per TEYCO, empresa que va realitzar les obres, al requeriment de pagament de
l’ICIO i se li va requerir que efectués l’ingrés de 13.634,34 € en el termini de 30 dies. Atès què
TEYCO no ha realitzat el pagament indicat en el termini establert, caldria dictar els actes
administratius corresponents per a continuar amb el procediment de cobrament. D’altra banda,
DIPSALUT hauria de requerir l’import de les taxes d’import 484,55 € (CF 2014).
Altres transferències
a) En data 30 de març de 2011 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona (per mitjà del seu organisme autònom DIPSALUT) i la Universitat de Girona per al foment
dels estudis de medicina a la Universitat de Girona a on es determinava que l’Entitat
subvencionaria amb 600.000 € el laboratori d’habilitats clíniques i la Universitat de Girona es
Control financer DIPSALUT 2019
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comprometia a cedir al Dipsalut el dret d’ús, per un termini de 75 anys, d’un espai de com a mínim
650 m2 de superfície útil dins el Campus Universitari de Ciències de la Salut, per ubicar-hi les
seves dependències o altres serveis que amb la Diputació consideressin oportuns.
L’incompliment d’aquest acord comportaria el reintegrament de les quantitats satisfetes per
Dipsalut (300.000€). A tancament de l’exercici 2014 aquestes instal·lacions no estaven cedides
(CF 2014).
Registre comptable de factures
a) Amb la finalitat de complir amb els terminis de pagament establerts en la normativa sobre
morositat, es recomana a l'Entitat que les factures que presenten incidències relatives al fitxer de
tercers es rebutgin i no és mantinguin pendents fins que aquestes es resolen per part del
proveïdor corresponent.
Control financer de subvencions
a) El control financer de subvencions de l’exercici 2015 va determinar la necessitat d’iniciar el
procediment de reintegrament per import de 142,13 € a l’Ajuntament de Palamós en el marc de
la Convocatòria subvencions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 2014 (CF 2015).
L’Entitat disposava d’un mes, des de la recepció de l’informe de control financer de 2015, per
iniciar l’expedient de reintegrament. La inactivitat de l’Entitat pot comportar la prescripció del
procediment i donar lloc a responsabilitats.
4. AL·LEGACIONS
En virtut de l’establert a l’apartat tretzè de la Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, per la qual es dicten instruccions per l’exercici del control
financer permanent, l’informe provisional es va traslladar a l’Entitat en data 18 d’octubre de 2019 per
donar compliment al tràmit d’al·legacions.
En data 13 de novembre de 2019 s’ha presentat l’escrit d’al·legacions que s’adjunten a l’Annex II.
Com a conseqüència de l’anàlisi i valoració d’aquestes al·legacions s’ha modificat parcialment el
text de l’informe provisional en els següents apartats:
1.

S’eliminen els següents resultats de l’informe de control financer:

-

Observació 3.E.e) dins l’apartat Procediments, control intern i gestió economicofinancera.

-

Observació 3.H) Contractació, lletra a).

-

Observació 3.H) Control financer de subvencions, lletres a), b), d), e), f) i g).

La resta del text de l’informe provisional no s’ha alterat perquè s’entén que les al·legacions trameses
són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es comparteixen els
judicis que s’hi exposen.
Amb aquestes modificacions l’informe provisional ha esdevingut definitiu.
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KPMG Auditores SL

Auditors

ANNEX I. EXPEDIENTS DE SUBVENCIONS REVISATS EN EL CONTROL DE LEGALITAT I CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS

43.159,57

KPMG Auditores SL

2015/1908

Resultat

29.889,44

KPMG Auditores SL

4

Concepte subvenció

50.000,00

KPMG Auditores SL

Nom entitat

16.756,48

KPMG Auditores SL

NIF

Pt10 2015 - Subvencions per a la lluita i control de plagues urbanes

50.297,83

Núm. Exp

Addenda conveni col.laboració Pla anual actuacions 2015

KPMG Auditores SL

ID

AJ. DE TORROELLA DE
MONTGRI

20.000,00

KPMG Auditores SL

14

Sense incidències
significatives.
Sense incidències
significatives.
Sense incidències
significatives.
Sense incidències
significatives.
Sense incidències
significatives.

Sense incidències
significatives.

Sense incidències
significatives.
Sense incidències
significatives.
Sense incidències
significatives.
Sense incidències
significatives.
Sense incidències
significatives.

Sense incidències
significatives.

P1721200B
AJUNTAMENT D'OLOT

SAE 2015/4 - Finançament projecte investigació participativa - model
salutogènesi promoció hàbits saludables

46.463,00

KPMG Auditores SL

AJUNTAMENT DE BLANES

P1712100E
ALBERA SALUT SLP

46.463,00

KPMG Auditores SL

P1702600F

2015/1425
B17723818

94.037,98

KPMG Auditores SL

2015/897

5
2015/795
G55088462

43.508,45

KPMG Auditores SL

1

6
2016/422
G55088462

40.158,00

KPMG Auditores SL

Sense incidències
significatives.

AJUNTAMENT DE CELRA

7
2016/2492
R1700016G

76.401,00

KPMG Auditores SL

Sense incidències
significatives.

P1705400H

8
2015/902
R1700016G

Projecte assistencial i educatiu en salut bucodental ""Somriures
Solidaris"". 2016
Subvenciones: 2017/2017/3/755398/005/ G55088462/ Subvenció
Associació Dentistes Solidaris
Subvenciones: 2016/2015/3/755292/000/ R1700016G/ Convocatòria de
subvencions per al finançament del programa Salut
Subvenciones: 2016/2015/3/755292/000/ R1700016G/ Convocatòria de
subvencions per al finançament del programa Salut
Subvenciones: 2016/2015/3/755292/000/ R1700016G/ Convocatòria de
subvencions per al finançament del programa Salut
Subvenciones: 2016/2015/3/755292/000/ R1700016G/ Convocatòria de
subvencions per al finançament del programa Salut

60.559,62

KPMG Auditores SL

Sense incidències
significatives.

2016/1842

9
2015/903
R1700016G

ASSOC. DENTISTES SOLIDARIS
DE GIRONA
ASSOC. DENTISTES SOLIDARIS
DE GIRONA
CARITAS DIOCESANAS DE
GIRONA
CARITAS DIOCESANAS DE
GIRONA
CARITAS DIOCESANAS DE
GIRONA
CARITAS DIOCESANAS DE
GIRONA

Subvenciones: 2016/2015/3/755292/000/ P6700002F/ Convocatòria de
subvencions per al finançament del programa Salut

75.870,00

KPMG Auditores SL

2

10
2015/904
R1700016G

CONSELL COMARCAL DE LA
SELVA

Subvenciones: 2016/2015/3/755292/000/ P6700012E/ Convocatòria de
subvencions per al finançament del programa Salut

40.000,00

AJUNTAMENT DE SALT

11
2015/906

P6700002F

CONSORCI BENESTAR SOCIAL
GARROTXA

SAE 2015/8 - Finançament manteniment de la xarxa d'itineraris de
l'entorn de l'Estany

P1716400E

12
2015/885

P6700012E

CONSORCI DE L'ESTANY

2013/2158

13
2015/842

P1700051D

3

14

2015/888

Subvenciones: 2016/2015/3/755292/000/ P1702600F/ Convocatòria de
subvencions per al finançament del programa Salut
SAE 2016/43 - Subvenció exclosa per reduir el risc recurrent de
transmissió de la legionel·losi Escola Dansa de Celrà
SAE 39/2013 - Finançament projecte promoció d'hàbits saludables ' A
Salt, eduquem en salut '. Ex. 2015.

15
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Concepte subvenció

Auditors

Nom entitat

KPMG Auditores SL

NIF

62.811,84

Import
Concessió

Núm. Exp

Subvenciones: 2016/2015/3/755292/000/ Q2866001G/ Convocatòria de
subvencions per al finançament del programa Salut

ID
CRUZ ROJA ESPAÑOLA

KPMG Auditores SL

Q2866001G

43.535,60

2015/887

95.864,66

16

Subvenciones: 2016/2016/3/755293/000/ P1700024A/ Subvenció a
Mancomunitat pel projecte de seguiment i control del mo

63.007,76

KPMG Auditores SL

Subvenciones: 2016/2015/3/755292/000/ Q2866001G/ Convocatòria de
subvencions per al finançament del programa Salut

Projecte educatiu del mosquit tigre a la demarcació de Girona per a
l'any 2016

19.783,88

KPMG Auditores SL

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

SAE 2016/50 Subvenció exclosa concurrència per adquisició ingredient
actiu per tractament mosquits dels arrossars

33.982,00

Global&Local Audit
SL

Q2866001G

SAE 2010/52 - Finançament estudi de recerca 'Girona, projecte vital' exercici 2015

20.000,00

Global&Local Audit
SL

2015/896

UNIVERSITAT DE GIRONA

Subvenciones: 2016/2016/3/755239/000/ G17457672/ Fundació
Privada Banc d`Aliments de les Comarques Gironines

40.000,00

17

Q6750002E

FUNDACIO PRIVADA BANC DELS
ALIMENTS DE LES COMARQUES
DE GIRONA

Subvenciones: 2016/2016/3/755242/000/ G17457672/ Fundació
Privada Banc d`Aliments de les Comarques Gironines

19

20

2015/2202

2016/2155

P1700024A

AJUNTAMENT DE BANYOLES

SAE 2015/3 - Subvenció estudi gavians en qualitat aigües estany. Ex.
2015.

Subvenciones: 2016/2016/3/755226/000/ P1700024A/ Subvenció a la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de

40.000,00

83.594,22

Global&Local Audit
SL

Global&Local Audit
SL

KPMG Auditores SL

P1701600G

P1700024A

KPMG Auditores SL

2010/1033
G17457672

FUNDACIO PRIVADA BANC DELS
ALIMENTS DE LES COMARQUES
DE GIRONA

P1700024A

21
2016/1591

G17457672

2016/3

22

2016/1593

P1700024A

18

23

2016/1070

2015/401

MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL VOLUNTARIA
DEL CONTROL DE MOSQUITS
DE LA BADIA DE ROSES I EL
BAIX TER
MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL VOLUNTARIA
DEL CONTROL DE MOSQUITS
DE LA BADIA DE ROSES I EL
BAIX TER
MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL VOLUNTARIA
DEL CONTROL DE MOSQUITS
DE LA BADIA DE ROSES I EL
BAIX TER

24

MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL VOLUNTARIA
DEL CONTROL DE MOSQUITS
DE LA BADIA DE ROSES I EL
BAIX TER

25
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Import
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Auditors

16

Resultat

Concepte subvenció

Global&Local Audit
SL

Nom entitat

71.148,80

Núm. Exp

Subvenciones: 2016/2015/3/755292/000/ P1708500B/ Convocatòria de
subvencions per al finançament del programa Salut

ID

AJUNTAMENT DE GIRONA

P1708500B

Reintegrament
parcial de la
subvenció. Veure
lletra a) de l’apartat
G) d’aquest informe
Sense incidències
significatives.

2015/884

Global&Local Audit
SL

26

218.062,20

P1708500B

Addenda conveni col·laboració Pla anual actuacions 2015

2015/1424

AJUNTAMENT DE GIRONA

27

Sense incidències
significatives.

CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EMPORDA

Global&Local Audit
SL

P6700009A

104.932,84

2015/886

Conveni finançament Pla estratègic Càtedra Promoció Salut +
addenda. Exercici 2015.

Subvenciones: 2016/2015/3/755292/000/ P6700009A/ Convocatòria de
subvencions per al finançament del programa Salut

28
UNIVERSITAT DE GIRONA

Sense incidències
significatives.

Q6750002E

Global&Local Audit
SL

2015/312

85.000,00

29
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