
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

2888/2019 El ple

 

Carme Coll Gaudens, EN QUALITAT DE SECRETÀRIA D’AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICO:

 

Que en la sessió celebrada el 24 de juliol de 2019 s’adoptà l’acord següent:

Actualització de l'Inventari de Bèns de les Entitats Locals a 31 de desembre de 
2018 (Expedient 2888/2019)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 2888/2019, relatiu a l’Actualització de l’Inventari de Béns de les Entitats Locals 

 
II. Relació de Fets
1. Amb data 11 d’abril de 2019 el Ple municipal va aprovar l’ultima actualització de l’Inventari General consolidat de 
béns i drets de l'Ajuntament de Badia del Vallès a data 31 de desembre de 2017.
2. Per tal de portar a termini els treballs d'actualització i manteniment de l'Inventari de béns i drets municipals, es va 
incoar expedient 2888/2019.
3. En aquest  expedient  2888/2019 s’actualitza el  Catàleg de béns existent  i  s’incorporen les millores que s’han 
produït a data 31 de desembre de l'exercici 2018.
4.  Consta  a  l’expedient  instruït  l'informe  justificatiu  de  Secretaria  sobre  procediment  i  normativa  aplicable  a  
l’actualització del catàleg de béns i drets que formen el patrimoni del Ajuntament de Badia del Vallès.

 
III. Fonaments de dret
1r. L’article 86 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local i l’article 17 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el  
Reglament de béns de les Entitats  locals,  estableixen que les entitats locals estan obligades a formar inventari  
valorat de tots els béns i drets que els pertanyen.
2n. D'acord amb l'article 222.3 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, l'inventari general s'ha d'actualitzar continuadament, sense perjudici de la 
seva rectificació i comprovació.
3r.  L'Inventari  s'ha de sotmetre a l'aprovació del Ple de la Corporació per ser l'òrgan competent per acordar-la,  
d'acord amb el que disposa l'article 34 RBEL i l’article 105 del Reglament de patrimoni, essent suficient el quòrum 
general de la majoria simple dels membres presents a la sessió.
Aprovat l’Inventari pel Ple de la Corporació s’haurà de remetre una còpia a l'Administració de l'Estat i l'Administració  
de la Comunitat Autònoma. Així com amb caràcter anual, s’haurà de procedir a la rectificació de l'Inventari a l'efecte  
de consignar tant les altes dels béns i drets com les baixes que es produeixin durant l'any que igualment s'haurà de 
sotmetre al Ple com a òrgan competent per a aprovar la rectificació de l'Inventari. Amb motiu de la Constitució de la  
nova Corporació s'haurà efectuar la comprovació de l’Inventari, que l’aprovarà igualment el Ple, de conformitat amb 
les atribucions atorgades en aquest òrgan per l'article 222.3 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. i l’article 105 del Reglament de Patrimoni.

 
Per tot això, s'acorda:

 
Primer.  Aprovar l'actualització de l’ Inventari  de béns i  drets de l'Ajuntament de Badia del Vallès tancat a 31 de 
desembre de 2018, segons els següents Annexos:
- Annex 1 Resum per situació patrimonial e Informe anual de rectificació de l’Inventari per Llibre, Epígraf i Subepígraf.
- Annex 2 Informe de valor comptable de bens i millores a data 31 de desembre de l'exercici 2018
- Annex 3 Llistat de bens i drets recollits als Llibres de l’Inventari.
3.1 Llibre A: béns dret i obligacions ens local
3.2 Llibre B: els afectes al seu patrimoni municipal del sòl
Les dades detallades de cada bé i dret són els recollits en l'expedient, sent el seu resum per epígrafs el que s’adjunta 
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com annex núm. 1. S’ajusta a l’establert a l’article106 del Reglament de patrimoni dels ens locals.
En conseqüència, i d’acord amb l’establert a l’article 105 del Reglament de patrimoni, l'import total de l' Inventari 
General Consolidat de la Corporació el 31 de desembre de l'exercici 2018, s’eleva a l’import total de 38.107.601,40 
euros. 

 
Segon.  Notificar  aquest  acord  i  remetre  còpia  de  l’actualització  a  l'Administració  de  la  Comunitat  Autònoma  i  
l’Administració de l’Estat.

 

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i 
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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