Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS MUNICIPAL A DATA 31 DE
DESEMBRE DE 2016
Francesc Perona Jiménez, president de l’Àrea de desenvolupament Territorial, Econòmic i
d’Ocupació, presenta el següent

D I C T A M E N

Es proposa l’aprovació del Ple de la Corporació, la rectificació de l’Inventari municipal on es
reflecteixen les variacions que es produeixen com a conseqüència de la liquidació de la societat
Garraf Promocions Municipal S.A i la cessió global d’actius i passius de la mateixa a
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, únic accionista de l’empresa liquidada. L’acceptació de la
cessió global d’actius i passius de l’empresa municipal Garraf Promocions Municipals S.A.
s’aprovà pel Ple celebrat en sessió ordinària de data 24 de novembre de 2015.
La relació detallada dels bens objecte de cessió es descriu a l’Annex 1 adjunt al present
Dictamen.
Vist l’informe de Secretaria núm. 438/2017.
Vist l’informe d’Intervenció núm.: 2017/xxx.

Es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents acords:
1.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de béns i drets municipals, referit a 31 de desembre de
2016.
2.- Remetre una còpia de la rectificació de l’Inventari, autoritzat per secretaria amb el vist i plau
del President, al Departament de Governació de la Generalitat, tal com preveu l’article 105.3 de
l’esmentat Reglament i un altra a la Subdelegació del Govern, aquest últim conforme a l'article
32 del RBEL.

No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, resoldrà el que estimi més adient.

Sant Pere de Ribes, a 9 de novembre de 2017.
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