
 
 
 
 

 
 

OD-12 
ÀREA DE TURISME 
Ple, de 27 de gener de 2021 
CI, de 20 de gener de 2021 
 
Aprovar la modificació d'obligacions reconegudes d'exercicis anteriors en relació amb el 
projecte "La recuperació de la agrobiodiversitat hortícola com a element dinamitzador 
del sector agroalimentari del Vallès Oriental". 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 de desembre de 2020, el senyor Ignasi Valls Vilaró, gerent, va emetre l’informe 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 de juny de 2013 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va adoptar un acord en el 

qual s’aprova el projecte La recuperació de l’agrobiodiversistat hortícola com a element dinamitzador 
del sector agroalimentari del Vallès Oriental, codi 13/Y/93357 i el finançament de part de la diputació 
de Barcelona és de 12.960,00 euros. 
 

2. El Decret de Gerència 967/2013 de 18 de desembre de 2013 va aprovar en l’apartat 3 de la part 
dispositiva. 

 
“Autoritzar, disposar i obligar una despesa màxima a l’Ajuntament de Granollers per un import total 
de tres mil vuit-cents quaranta euros (3.840 €) a càrrec de la partida números 43020 22706 del 
pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental de l’exercici 
2013 i aquella que correspongui de l’exercici 2014”. 

 
3. El 23 de juny es signa la justificació de despeses formulari C403 de la Diputació de Barcelona, 

document que consta a l’expedient. 
 
4. El 23 de juny es signa la justificació de despeses formulari C406 de la Diputació de Barcelona, 

document que consta a l’expedient, on hi costa: 

 
 

5. S’ha revisat el major de l’aplicació pressupostària 1.43020.22706 de l’exercici 2013 i 2014 i no hi 
costa la despesa executada per Granollers Mercat, SL. 
 



 
 
 
 

 
 

6. El 23 de juliol de 2014 el Consell Comarcal del Vallès Oriental va rebre l’import 12.960,00 EUROS 
corresponent a la subvenció justificada 13/y/93357.  

 
 
Per tot això, PROPOSO: 
 
1. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 3.433,75 euros a l’Ajuntament de 

Granollers a càrrec de l’aplicació pressupostària 90 92000 22706 corresponent a la justificació del 
projecte La recuperació de l’agrobiodiversistat hortícola com a element dinamitzador del sector 
agroalimentari del Vallès Oriental.” 

 
2. El 20 de gener de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei d’organització comarcal, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, en què li correspon al Ple l’exercici les altres atribucions que 
expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix 
a altres òrgans comarcals. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la modificació d'obligacions reconegudes d'exercicis anteriors en relació amb el 

projecte "La recuperació de la agrobiodiversitat hortícola com a element dinamitzador del 
sector agroalimentari del Vallès Oriental" per un import de 3.433,75 EUR, a favor de EPE 
Granollers Mercat, i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 90 92000 22706. 
 

2. Notificar aquest acord a la persona interessada. 
 

 
 
Document signat electrònicament. 
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