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“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 
inicialment en data 19 de juliol de 2010 i posteriorment en les respectives sessions plenàries 
quan ha estat necessari. 
 

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.  

 
Vist que la sessió plenària constitutiva de la present legislatura va ser celebrada 

el 19 de juliol de 2019. 
 
  Vist l’’annex de resums de situacions patrimonials d’aquesta entitat en data 18 
de juliol de 2019, en aplicació de l’article 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, així com l’art.104 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals, amb l’objecte d’establir les responsabilitats que es 
puguin derivar per als membres sortints i, al seu dia, per als entrants, així com l’Acta d’arqueig 
extraordinària a igual data 18 de juliol de 2019  realitzada per la Tresoreria  de la Corporació on 
hi consten l’arqueig de fons existents en aquesta data, comprovats prèviament els estats 
comptables de la Comptabilitat Pública comarcal. 
 

Atès que l’esmentat inventari s’ha confegit d’acord amb les prescripcions dels 
articles 106 a 118 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 Lletrada de Secretaria i Serveis Jurídics d’aquesta 
entitat, en data 30 de setembre de 2019, que s’incorpora a l’expedient. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar la comprovació de l’Inventari General de béns i drets del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, a data 18 de juliol de 2019, d’acord amb l’Annex II que 
s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

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 comprovació de 
l’Inventari de béns i drets del Consell Comarcal del Baix Llobregat i una còpia de la referida 
comprovació.” 

 
 


