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INFORME CONJUNT DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
 
Assumpte:  
 
Rectificació de l'inventari general de béns i drets de l’Ajuntament del Masnou a 
31/12/2017 
 
Antecedents 

 
1. En data 26 de gener de 2017, el Ple de la corporació va aprovar l’inventari general 

de béns i drets de l’Ajuntament del Masnou a 31/12/2015. En aquest expedient 
(BPM X2017000219) es va emetre l’informe de secretaria-intervenció de data 19 
de gener de 2017 al qual ens remetem per aquells aspectes de caràcter general 
relatius a l’inventari i que també són d’aplicació a les rectificacions anuals. 

 
2. En data 16 de novembre de 2017, el Ple de la corporació va aprovar la rectificació 

de l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament del Masnou a 31/12/2016. 
 
Normativa d’aplicació 
 

- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques 
(LPAP).  

- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni 
dels ens locals. 

- 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. 

- 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 (TRLMRLC).  

 
Consideracions jurídiques 
 
Primera. Obligació de disposar d’un inventari general de béns i drets de l’Ajuntament 
actualitzat anualment 
 
L’article 6.f) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions 
públiques (LPAP) determina com a principi relatiu als béns i drets de domini públic la seva 
identificació i control mitjançant inventari o registres adients. 
 
A nivell local, ja 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, 
disposava l’obligació dels ens locals de formar un inventari valorat de tots els béns i drets 
de la seva propietat. 
 
En el mateix sentit, 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 determina 
l’obligació de disposar d’un inventari de béns, comprensiu dels béns de domini públic i els 
patrimonials, els drets i els valors mobiliaris. Aquest inventari ha de ser 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. 
 
A nivell reglamentari, el desenvolupament el trobem als articles 100 a 118 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. 
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Cal destacar que de conformitat amb l’art. 103 del Reglament de patrimoni la rectificació 
de l’inventari s’ha de verificar de forma anual i reflectir les incidències de tota mena que 
s’hagin produït en aquell any. En aquest sentit, es procedeix a preparar la documentació 
pertinent per a elevar al Ple l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns 
referit a la data 31/12/2017.  
 
En primer lloc s’adjunta com a Annex I a aquest informe una relació valorada de les altes, 
baixes i modificacions dels diferents elements de l’inventari referent a l’exercici 2017. 
  
En segon lloc, i com a resultat de l’Annex I, s’adjunta com a Annex II relació de l’inventari 
general de béns de l’Ajuntament actualitzat a la data de 31/12/2017, on consten 
incorporades totes les modificacions produïdes.  
 
Segona. Òrgan competent 
 
L’article 222.2 del TRLMRLC determina que és el Ple l’òrgan competent per a l’aprovació, 
rectificació i comprovació de l’inventari. 
 
Per tal de poder incorporar els saldos del nou inventari a la comptabilitat de l’exercici 
2018 cal que aquest assumpte s’incorpori a la sessió plenària d’aquest mes d’abril de 
2018. 
 
Tercera. Tramitació 
 
Una còpia de la rectificació de l’inventari, un cop aprovada en sessió plenària, s’ha de 
trametre al Departament de Governació de la Generalitat, tot de conformitat amb l’article 
105.3 del Reglament de patrimoni. 
 
Igualment, un cop aprovat l’inventari i les seves rectificacions anuals, caldrà donar 
compliment a l’art. 11.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, que en matèria de transparència sobre la informació 
patrimonial determina que s’ha de fer pública la informació següent:  
 
a) La informació sobre les dades més rellevants de l’inventari general del patrimoni pel 
que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials i als béns mobles amb un valor 
especial. 
b) La informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni. 
 
Conclusions 
 
S’informa favorablement l’aprovació de la rectificació de l’inventari de béns i drets de 
l’Ajuntament del Masnou a 31 de desembre de 2017 seguint la tramitació indicada en 
aquest informe i es proposa que s’incorpori aquest expedient a l’orde del dia del Ple 
d’aquest mes d’abril de 2018. 
 
Aquesta és l’opinió dels sotasignants que sotmeten a qualsevol altre de millor fonament 
en dret. No obstant això, l’òrgan competent resoldrà el que consideri oportú. 
 
El Masnou, 
[Firma01-01] 
 

 
[Firma02-01] 
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