
                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ  L' INVENTARI I DEL BALANÇ DE 
SITUACIÓ DE LA CORPORACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2015 (EXP. 46/2016-S) 
 
Examinada la rectificació anual preceptiva de l'Inventari de béns redactada pel Secretari 
que reflecteix les altes i baixes que hi ha hagut durant l'exercici de 2015, i trobada 
conforme. 
 
Confeccionat i examinat el Balanç de situació de l'Ajuntament referit a 31 de desembre de 
2015, amb l’actualització permanent derivat de les anotacions comptables amb 
transcendència patrimonial entre les quals destaquen les despeses imputades al capítol 
VI è del pressupost de despeses i que generen el corresponent reflex en l’actiu del 
balanç. 
 
Vist les actuacions i regularitzacions escaients, i una vegada efectuats els ajustaments 
comptables necessaris per part de la intervenció municipal i de la Diputació de Barcelona 
es proposa l’aprovació de la rectificació anual de l’inventari general a 31 de desembre de 
2015 on es reflecteixen les actuacions que s’han produït en relació als béns i als drets 
que l’integren fins aquesta data. 
 

Atès l’art. 79.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL), el patrimoni  de les entitats locals està constituït pel conjunt de béns, drets i 
accions que el pertanyen. 
 
Atès l’art. 222 1 i 2 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 (LMRL), els ens locals han de 
portar un inventari de llurs béns que ha de ser objecte d’actualització continuada, sens 
perjudici de la seva rectificació que s’ha de fer cada any. 
 
Atès l’art. 32.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
administracions públiques, les administracions públiques estan obligades a inventariar 
els béns i drets que integren el seu patrimoni. Concretament, a l’apartat 4rt del mateix 
article preveu que l’inventari patrimonial de les entitats locals inclourà, com a mínim, 
els béns mobles i els drets real existents sobre aquests. 
 
Atès l’art. 17 del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 
1372/1986, de 13 de juny (RBEL), les corporacions locals estan obligades a formar 
inventari de tots els seus béns i drets, sigui quin sigui la seva naturalesa o forma 
d’adquisició. De la mateixa manera, l’art. 100 del Reglament del patrimoni dels ens 
locals (RPC), aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, determina que els ens 
locals han de portar un inventari general consolidat dels seus béns, drets i obligacions 
que s’ha d’actualitzar contínuament. 
 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

Atès l’esmentat art. 100 del Reglament  de Patrimoni dels ens Locals (RPC), l’inventari 
general consolidat de l’ens locals mitjançant epígrafs i subepígrafs i amb els 
ajustaments necessaris per evitar duplicacions, comprendrà: 
 

a) Els béns, drets i obligacions de l’ens local. 
b) Els afectes al seu patrimoni municipal del sòl, si s’escau. 
c) Els afectes al patrimoni històrico-artístic, si s’escau. 
d) Els dels organismes autònoms administratius i els ens amb personalitat pròpia 

depenents de l’ens locals. 
e) Els cedits a altres administracions o a particulars però reversibles a l’ens local. 

 
Atès l’art. 105.3 del Reglament de Patrimoni dels ens Locals (RPC) i l’art. 32 del RBEL 
l’inventari l’ha d’autoritzar el secretari de la corporació amb el vistiplau del president, i e 
una còpia d’aquest i de les seves rectificacions s’ha de trametre al Departament de 
Governació de la Generalitat i a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat autònoma, i 
es rectificarà anualment. 
 
Atès els articles 222.3 de la LLei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC) i 
l’art. 105.1 del Reglament de Patromini dels ens locals (RPC), correspon al Ple al 
rectificació anual de l’inventari general de béns i drets de l’ajuntament  i requereix el 
vot favorable de la majoria simple del número legal de membres d’acord el que 
disposa l’art. 47.1 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local (LRBRL). 
 
D’acord amb l’esmentat es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents  
 
 ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR la rectificació de l'Inventari de béns i de drets d'aquest Ajuntament 
a 31 de desembre de 2015, l'import del qual es fixa en 15.874.967,90 €. 
 
SEGON.- APROVAR el Balanç de situació patrimonial d'aquest Ajuntament referit a 31 
de desembre de 2015 segons els següent resum: 
 

BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 2015 
 

A C T I U  P A S S I U  

-Actiu no corrent 13.034.567,89     -Patrimoni net 15.874.967,90 

-Actiu corrent 765.880,33 -Passiu no corrent 79.164,18 

-Tresoreria 2.535.339,64 -Passiu corrent 381.655,78 

    

TOTAL  16.335.787,86   T O T A L 16.335.787,86 

 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

TERCER.- TRAMETRE una còpia de la rectificació de l'Inventari, autoritzada pel 
Secretari i amb el vist-i-plau del President, al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Sotmesa la proposta a consideració del plenari resta aprovada per la unanimitat dels 
Regidors presents. 
 
 


