
“Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 19 de juliol de 2010, es va aprovar l’Inventari General de
béns i drets del Consell Comarcal del Baix Llobregat, actualitzat anualment en les respectives sessions plenàries quan ha
estat necessari; i que per acord de Ple de 21 d’octubre de 2019 es va aprovar la comprovació del referit inventari a data 18
de juliol de 2019.

 

Atès que l’inventari ha d’ésser objecte d’actualització continuada, sens perjudici de la seva rectificació i
comprovació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que es renovi la corporació, en el segon, i  que
correspon al Ple de la corporació l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari; segons el que disposa 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. 

Atès que s’adjunten a l’expedient l’Annex I, que incorpora els informes anuals de rectificació de l’Inventari
general de béns d’aquest Consell Comarcal a data 31 de desembre de 2020, l’Annex II, que incorpora el resum Patrimonial
per llibres, epígrafs  i  subepígrafs,  per classificació i  per  comptes a data 31 de desembre de 2020, i  l’Annex III,  que
incorpora el resum d’altes, baixes i millores de l’inventari produïdes durant l’any 2020.

 

Atès que l’esmentat inventari s’ha confegit d’acord amb les prescripcions dels articles 100 i següents del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals.

 

Vist l’informe emès per la Tècnica de l’Àrea de gestió de Serveis Jurídics i Secretaria d’aquesta entitat, en
data 27 d’abril de 2021, que s’incorpora a l’expedient.

 

                        Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents

 

ACORDS

 

PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’Inventari  General de béns i  drets del Consell  Comarcal del  Baix
Llobregat, en data 31 de desembre de 2020, d’acord amb els Annexos I, II i III que s’adjunten a l’expedient i s’aproven
simultàniament.

El Ple en sessió de caràcter ordinària, celebrat el dia 31 de maig de 2021 (6), i sense perjudici de l’aprovació de l’acta 
de la corresponent sessió, adoptà, entre d'altres, l'acord següent.



 

SEGON.- Facultar  a  la  Presidència  d’aquesta  entitat  per  a  la  signatura  dels  documents  que  siguin
necessaris per a la formalització del present acord.

 

TERCER.- Trametre  al  Departament  de  Governació  i  Relacions  Institucionals  de  la  Generalitat  de
Catalunya i  a  la  Subdelegació  del  Govern el  present  acord  de rectificació  de l’Inventari  de  béns i  drets  del  Consell
Comarcal del Baix Llobregat i una còpia de la referida rectificació.”

 

La qual cosa us comunico als efectes oportuns, i us informo que contra aquest acord podeu interposar els recursos que
s'expressen.

El secretari

“Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, de conformitat amb el que estableix l’article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2
abril  de Bases de Règim Local,  i  els articles 123 i  124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de las
Administracions Públiques es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució es podrà interposar
recurs contenciós administratiu als jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la recepció de la notificació corresponent, d’acord amb l’article 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.”

El Ple en sessió de caràcter ordinària, celebrat el dia 31 de maig de 2021 (6), i sense perjudici de l’aprovació de l’acta 
de la corresponent sessió, adoptà, entre d'altres, l'acord següent.
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