
 
 
 
 

 
 

OD-12 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, de 25 de maig de 2022 
CI, de 18 de maig de 2022 
 
Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient X2022004094. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 10 de maig de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 maig de 2022, la senyora Silvia Perez Corts, Cap de l’àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, ha 

emès l’informe que diu: 
 

RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 4 d’abril de 2022 l’Hospital Benito Menni sol·licita al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, via correu electrònic, la liquidació de la factura B2112FV0006 pendent de 
cobrament. 
 

2.  La factura correspon al servei de recollida de xeringues d’ 1 de gener de 2021 a 31 de 
desembre 2021 i va ser rebutjada electrònicament el dia 30 de desembre de 2021 per 
manca de dades formals a la factura. 
 

3. Un cop verificat que no s’ha registrat la factura, el 5 d’abril de 2022 es sol·licita via correu 
electrònic la documentació que justifica la realització del servei. 
 

4. El 12 d’abril de 2022 l’Hospital Benito Menni fa arribar al Consell documentació relativa a 
la realització de serveis de recollida de xeringues. 
 

5. El 2 de maig de 2022, amb registre d’entrada E2022006181, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental rep el registre electrònic de la factura  B2204FV0006 de data 30 d’abril de 2022 
en substitució de la factura B2112FV0006. 

 

Aplicació 
Pressupostària 

Concepte 
Proveïdor 

Núm. Fra Data 
Import 

NIF Nom Base  IVA inclòs 

20 23122 22300 
2022 3 PSI 2 

PIX Vallès Oriental ESR0801946E HHSCJ – BENITO MENNI CASM B2204FV0006 30/04/2022 1.258,74 1.523,08 

 
6. Tenint en compte que aquest servei no s’ha prestat en el marc de la contractació del servei 

d’acord amb la normativa en matèria de contractació del sector públic, però no obstant, els 
serveis relatius a les factures referides s’han realitzat adequadament. 
 

7. Atès que a l’aplicació pressupostària 20 23122 22300 projecte 2022 3 PSI 2 existeix 
consignació suficient per atendre la despesa de les factures a dalt relacionades. 

 



 
 
 
 

 
 

Per tot això, PROPOSO 
 

1. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa a favor de l’empresa HHSCJ – 
BENITO MENNI CASM, amb CIF R0801946E per un import total de mil cinc-cents vint-i-
tres euros amb vuit cèntims (1.523,08€) IVA inclòs, atesa la conformitat de les factures 
presentades. 

 
2. La relació de factures F/2022/20 extreta del programa SICALWIN no consta aprovada la seva 

despesa amb anterioritat al registre de la factura i que originen una obligació legal de procedir al 
seu pagament, ja que en cas contrari es originaria un enriquiment injust per a l'Administració. 

 

Núm. fact. Ope. 
Anterior 

Nº 
Expedient o 
Nº  Aplicació i Descripció Import  Tercer Text explicatiu 

  d´inventari      
N. document Fase       

/ 
 2022 735   2022 20 23122 22300 1.523,08 R0801946E HNAS. HOSPITALARIAS DE 

S.C.J. - BENITO MENNI, 
C.A.S.M. 

PIX VALLES ORIENTAL 2021 

B2204FV0006   PSI CONVENI 
SOLIDARITAT PIX 
XERINGUES - 
TRANSPORT 

    

 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Convalidar l’omissió de la funció interventora i aprovar la relació de factures número F/2022/20 per un 

import total de mil cinc-cents vint-i-tres euros amb vuit cèntims (1.523,08 €) 
 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions i ordenar el pagament (ADO-P) a favor dels titulars que 
consten a la present relació, pels imports i conceptes que esmenten d’acord amb les contractacions i 
els tràmits previs aprovats per aquest Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb càrrec a les 
disposicions aprovades amb anterioritat i que es troben comptabilitzades i comprovades per aquesta 
Corporació. 

 
2. El 18 de maig de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

2. El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a 
les entitats del sector públic local (RCIL).  

 
3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques 
 

TOTAL: 1.523,08€ 



 
 
 
 

 
 

4. Les bases del Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’any 2022. 
 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total de mil cinc-cents vint-i-

tres euros amb vuit cèntims (1.523,08 €), següent: 

 

Núm. fact. Ope. 
Anterior 

Nº 
Expedient o 
Nº  Aplicació i Descripció Import  Tercer Text explicatiu 

  d´inventari      
N. document Fase       

/ 
 2022 735   2022 20 23122 22300 1.523,08 R0801946E HNAS. HOSPITALARIAS DE 

S.C.J. - BENITO MENNI, 
C.A.S.M. 

PIX VALLES ORIENTAL 2021 

B2204FV0006   PSI CONVENI 
SOLIDARITAT PIX 
XERINGUES - 
TRANSPORT 

    

 
2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament (ADO-P) a favor del titular 

que consta a la present relació, per l’import i concepte que s’esmenta en el punt precedent, 
amb càrrec a les disposicions aprovades amb anterioritat i que es troben comptabilitzades i 
comprovades per aquesta Corporació. 

 
 
 
Document signat electrònicament. 
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